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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Országgyűlés Hivatala 
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Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2., 3. és 4. címeinek feladata az Országgyűlés Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működési feltételeinek megteremtése, az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által 
jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása, az Országgyűlési Őrség 
(a továbbiakban: Őrség) által az Országgyűlés függetlenségének és külső befolyástól mentes 
működésének védelme. 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a 
folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósították meg. 
 
A Hivatal 
− eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, az Európai 

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

feltételeket, 
− közreműködött az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, 
− ellátta az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendőket, 
− gondoskodott az Országgyűlés bizottságai és az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi 

szószólók, valamint szakértők könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való 
ellátásáról, 

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

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

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

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

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

− elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat látott el, 
− protokolláris díszelgési feladatokat hajtott végre. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi 
azonosító szám: 313326).  
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A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2016. évben a következő előirányzatok kerültek 
tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai 
Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása; a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai; valamint a Fejezeti tartalék. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a 
gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a szükséges feltételek 
a képviselőtestület munkájához, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok 
végrehajtásához folyamatosan fennálltak.  
 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 
26 756,0 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 705,0 millió forintban, a 
költségvetési támogatás összegét 26 051,0 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok 
teljesítése a következők szerint alakult: 
 
01. Országgyűlés fejezet összesen 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 27 621,0 26 756,0 26 831,0 42 904,4 27 113,6 98,2 63,2 
ebből: 

személyi 
juttatás 12 089,4 13 544,2 13 544,2 14 733,6 12 599,2 104,2 85,5 

Bevétel 1 898,2 705,0 705,0 2 079,5 2 079,5 109,6 100,0 

Támogatás 25 315,7 26 051,0 26 126,0 26 803,1 26 803,1 105,9 100,0 
Költségvetési 
maradvány 14 429,0 0 0 14 021,8 14 021,8 97,2 100,0 

Létszám (fő) 1 528 1 647 1 647 1 647 1 533 100,3 93,1 
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         millió forintban            fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 26 756,0 705,0 26 051,0 13 544,2 1 647 

Módosítások jogcímenként      

Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXXVI. törvény 

75,0  75,0   

Céltartalék 700,2  700,2 551,4  

Költségvetési maradvány igénybevétele 14 021,8 14 021,8  915,5  

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

   -140,9  

Működési célú átvett pénzeszköz 99,2 99,2 28,5  

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 38,6 38,6  1,0  

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

163,2 163,2  25,5  

Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

171,1 171,1    

Többletbevételek 902,4 902,4  54,2  

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-23,1  -23,1 0,6  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -246,4  

2016. évi módosított előirányzat 42 904,4 16 101,3 26 803,1 14 733,6 1 647 

 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 75,0 millió forinttal emelte a fejezet kiadási és 
támogatási előirányzatát. 
 
A Kormány hatáskörében 5 alkalommal, összesen 700,8 millió forint összegben történt 
előirányzat-módosítás (a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti 
rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatásokra, a költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjára, Miniszterelnökségtől átvett 
előirányzat külső személyi juttatásokra). 
 
A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány 
igénybevétele, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvételek, a fejezeten belüli címek 
közötti átcsoportosítások, az irányító szervi hatáskörben végrehajtott bevételi többlethez 
kapcsolódó módosítások miatt váltak szükségessé. 
 
A támogatási előirányzat alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból 
finanszírozott 2016. évi bérintézkedések központi támogatása, a Hszt. szerinti rendvédelmi 
életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, továbbá a fejezetek közötti 
előirányzat átadás-átvétel keretében átvett, illetve átadott összegek. 
 
A bevételek módosított előirányzatának többlete az államháztartáson belüli működési és 
felhalmozási célú támogatások miatt, az Országház látogatásának díjbevételéből, átvett 
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pénzeszközökből, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem 
tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered. 
 
A 2015. évi fejezeti költségvetési maradvány (14 021,8 millió forint) 2016-ban jóváhagyásra 
került. 
 
A 2016. évi fejezeti költségvetési maradvány összege 15 790,8 millió forint. A maradvány 
kiadásokhoz mért viszonylag magas arányának főbb okai: 
− A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (5 578,8 millió forint) jelentős része 

informatikai beruházásokkal, épületgépészeti beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos 
kötelezettségvállalások, valamint a képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, 
nemzetiségi szószólók kereteivel kapcsolatos maradványok, 

− a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (10 212,0 millió forint) 
a Kormány a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) 
Korm. határozata alapján 8 750,0 millió forint felhasználását engedélyezte, 1 302,0 millió 
forint felhasználását a 2016. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértünk, 
160,0 millió forintot elvonásra javasoltunk. 
 

Egyéb 
 
A fejezet mérlegének főösszege 1,7%-kal növekedett (82 445,6 millió forintról 83 845,2 
millió forintra). A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány 438,5 millió forinttal 
(67 894,3 millió forintról 67 455,8 millió forintra), nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 
állománya 6,7 millió forinttal (230,0 millió forintról 223,3 millió forintra), az egyéb sajátos 
elszámolások 98,9 millió forinttal (34,6 millió forintról -64,3 millió forintra) csökkent. A 
követelések állománya 81,3 millió forinttal (182,3 millió forintról 263,6 millió forintra), a 
kötelezettségek állománya 65,2 millió forinttal (482,7 millió forintról 547,9 millió forintra), a 
pénzeszközök állománya 1 817,2 millió forinttal (14 082,4 millió forintról 15 899,6 millió 
forintra) növekedett.  
 
Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2016. évben 15 fő 52,7 millió forint 
összegben részesült munkáltatói kölcsönben.  
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A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2016. évi 
költségvetésben 
 
                millió Ft-ban egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intéz
mény címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 
Finanszírozott feladat megnevezése* 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
teljesítés 

I/04/04/02 A Kárpát-
medencei Magyar 
Képviselők 
Fóruma, Magyar 
Nemzeti 
Közösségek 
Európai 
Érdekképviseletéé
rt Alapítvány 
támogatása 

Az Alapítványt a közvélemény 
magyar nemzeti közösségi 
kérdésekkel kapcsolatos ismeretei 
elmélyítése, a nemzeti közösségek 
jogainak európai politikai kultúrán 
belüli kiterjesztésének támogatása 
és a nemzeti közösségeknek az 
európai folyamatokba történő 
bekapcsolódásának elősegítése 
érdekében hozták létre. Az 
Alapítvány e célok megvalósítása 
érdekében állandó brüsszeli irodát 
működtet. 

101,0 71,5 

 
1. cím: Országgyűlés Hivatala 
01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei 
 
A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2016. évben megteremtette a 
képviselőtestület működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, 
az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok 
tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek 
intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat, a Látogatóközpontot és az Országgyűlési 
Múzeumot, ellátta az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. 
törvény) alapján az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. A Hivatal törzskönyvi 
azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. 
 
A Hivatal szakmai feladatainak ellátása 

– az Ogy. törvény,  
– az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat, 
– az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. 

törvény, 
– a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, 
– a könyvtári és múzeumi tevékenység szabályai, és 
– a belső szabályozókban (elnöki rendelkezések, főigazgatói szabályzatok) foglaltak 

szerint történt. 
 
A Hivatal 2016. évben is megteremtette a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési 
feltételeit. A Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről 
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján az Országgyűlés elnöke az 
államháztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik, a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a 
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Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és 
feladatairól, valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat alapján az 
Országgyűlés költségvetésének keretein belül kell megtervezni és biztosítani. Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács 
és Titkársága működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával 
kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. 
 
Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása a feladatok és a kifizetések 
ésszerű ütemezésével a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2016. évi gazdálkodási 
keretei kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 
követelményének figyelembevételével történt. 
 
Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 21 751,3 22 560,5 22 560,5 37 581,1 22 442,2 103,2 59,7 

ebből: 
személyi 
juttatás 9 448,9 11 062,0 11 062,0 11 876,5 9 754,4 103,2 82,1 
Bevétel 1 882,8 700,0 700,0 2 047,3 2 047,3 108,7 100,0 
Támogatás 20 881,7 21 860,5 21 860,5 22 037,4 22 037,4 105,5 100,0 
Költségvetési 
maradvány 12 483,2 0,0 0,0 13 496,4 13 496,4 108,1 100,0 
Létszám (fő) 1 059 1 165 1 165 1 165 1 056 99,7 90,6 

 
              millió forintban         fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

22 560,5 700,0 21 860,5 11 062,0 1 165 

Módosítások jogcímenként           

Céltartalékok 21,5   21,5 17,0   

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

13 496,4 13 496,4   901,5   

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

178,5    178,5  8,3   

Működési célra átvett pénzeszköz 99,2 99,2   28,5   

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 30,9 30,9     

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

151,6 151,6   22,2   

Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

171,1 171,1       

Többletbevételek 894,5 894,5   48,6    

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-23,1   -23,1 0,6   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -212,2   

2016. évi módosított előirányzat 37 581,1 15 543,7 22 037,4 11 876,5 1 165 
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A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (13 496,4 millió 
forint), a központi költségvetés céltartaléka (21,5 millió forint), továbbá működési és 
felhalmozási célra átvett pénzeszközök (99,2 millió forint és 30,9 millió forint), működési és 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (151,6 és 171,1 millió forint), 
fejezetek közötti előirányzat-átadások, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-
átcsoportosítások, illetve többletbevételek (894,5 millió forint) voltak. A céltartalékból 
kerültek finanszírozásra a 2016. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések 
többletkiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete 
folyamatosan rendelkezésre állt. 
 
A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 59,7%.  
 
A 15 138,9 millió forint költségvetési maradványból 5 536,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része a képviselőcsoportokat, országgyűlési 
képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai, valamint további 
működési és felhalmozási előirányzatokat érintő kötelezettségvállalással terhelt maradványok.  
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (9 602,0 millió forint) a 
Kormány a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozata 
alapján 8 300,0 millió forint felhasználását engedélyezte, mely tartalmazza fejezeten belül 
címek között 7 821,8 millió forint átcsoportosítását, 1 302,0 millió forint felhasználását a 
2016. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértünk. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 11 062,0 millió forint, módosított előirányzata 
11 876,5 millió forint, a teljesítés 9 754,4 millió forint volt. A személyi juttatások között 
kerültek elszámolásra az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíja, egyéb 
juttatásai, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetménye, a képviselői 
alkalmazottak illetménye, a hivatali szervek köztisztviselőinek illetménye és egyéb személyi 
juttatásai, valamint a megbízási díjak.  
 
A személyi juttatások maradványa 2016. évben 2 122,1 millió forint, ebből 1 359,0 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része az Ogy. törvény alapján az 
országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók rendelkezésére álló keretek és a 
képviselőcsoportok illetménykeretének maradványa. 
 
Az előirányzatot a 2016. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 17,0 
millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
igénybevétele 901,5 millió forinttal, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 0,6 millió 
forinttal, többletbevétel 48,6 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú 
támogatások 22,2 millió forinttal, fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 8,3 millió 
forinttal, valamint működési célú pénzeszközátvétel 28,5 millió forinttal növelte. 
 
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 212,2 millió forinttal csökkentette a személyi 
juttatások előirányzatát. 
 
A Hivatalnál 2016. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 056 fő volt. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
2 656,7 millió forint, a módosított előirányzat 2 802,0 millió forint, a teljesítés 2 481,9 millió 
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forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2016. évi 
bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző 
évi költségvetési maradvány igénybevétele, átvett pénzeszközök, többletbevétel, 
államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások, fejezeten belüli címek közötti, 
valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások voltak. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 4 397,9 millió forint, a módosított előirányzat 7 672,3 
millió forint, a teljesítés 4778,9 millió forint. A növekedés jelentős része az előző évi 
költségvetési maradvány igénybevétele (1 561,5 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. 
törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát. 
 
A növekedés forrásai: 

− költségvetési maradvány igénybevétele 1 561,5 millió forint 
− többletbevétel 112,8 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1 425,8 millió forint 
− működési célú támogatások államháztartáson belülről 128,1 millió forint 
− fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 2,1 millió forint 
− működési célú pénzeszközátvétel 63,1 millió forint 
− fejezetek közötti átcsoportosítás -19,0 millió forint 

 
Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a 
képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, 
technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a 
működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Fedezetet teremtett az Őrség 
gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az Országgyűlés 
Irodaháza fenntartására, az Országházban az állami protokoll részére a reprezentatív 
környezet kialakítására. 
 
Működési célú átvett pénzeszközként a bosznia-hercegovinai és koszovói twinning program 
keretében 44,4 millió forint, „Az Országgyűlési Múzeum pályázata a forradalom és a 
szabadságharc 60. évfordulójára” című program keretében 18,7 millió forint, valamint 
működési célú támogatásként a Digitális Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt 
feladataira 90,1 millió forint, az Őrség terrorellenes intézkedésekkel összefüggő feladataira 
38,0 millió forint dologi kiadás előirányzatosítására került sor. 
 
A feladatok teljesítése a takarékossági szempontok figyelembevételével történt. A legtöbb 
területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások lebonyolításával 
a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 91,5 millió forint, módosított 
előirányzata 83,5 millió forint, a teljesítés 83,5 millió forint, amely az Országgyűlés volt 
elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt 
összegek jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat 40,0 millió forint, módosított 
előirányzata 2 934,8 millió forint, teljesítése 2 934,8 millió forint volt. Ennek keretében 
kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások, a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. 
határozat alapján 170,0 millió forint, továbbá az államháztartás központi alrendszerébe tartozó 
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költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési 
maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 2 719,5 
millió forint. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 2 430,7 millió forint, a módosított előirányzat 8 725,4 
millió forint, a teljesítés 1 689,5 millió forint. A módosítások főbb forrásai a költségvetési 
maradvány igénybevétele (5 428,3 millió forint), többletbevétel (719,8 millió forint), 
fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás (162,5 millió forint), felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson belülről (157,5 millió forint), kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás (-178,2 millió forint.) 
 
Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatti 5 428,3 millió forint tartalmazza a 
kötelezettségvállalással terhelt maradványt és a Kormány által a 2015. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 
alapján maradvány felhasználásra engedélyezett kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványt. 
 
A módosított felújítási előirányzat (3 288,2 millió forint) az eredetihez képest 1 406,5 millió 
forint növekedést mutat, a teljesítés 531,7 millió forint. A módosítás összetevői: 
 
− költségvetési maradvány igénybevétele 2 384,5 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -978,0 millió forint 

 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 198,4 millió forint, teljesítése 
187,5 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók 
lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg, 
melynek forrását a korábbi évek kölcsöneinek visszatérülése jelentette, továbbá az 
államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 
22.) Korm. határozat alapján 165,0 millió forint. 
 
A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 11,0 millió forint, a 
szolgáltatások ellenértéke 1 170,5 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 51,4 
millió forint, a kiszámlázott áfa 329,4 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 10,9 millió 
forint, valamint az egyéb működési bevételek 20,1 millió forint került elszámolásra. A 
bevételszerzés fő területe az Országház és az Országgyűlési Múzeum látogatásából származó 
bevétel, emellett helyiségek, eszközök bérbeadásából, rendezvényeken történő 
közreműködésből származó bevételek, valamint előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén 
befolyt bevételek. 
 
A felhalmozási bevételek teljesítése 1,2 millió forint, mely összeg a feleslegessé vált 
immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből származott. 
 
Az Ávr. 35. §-a szerint a fejezetet irányító szerv a Hivatal által készített tételes kimutatás 
alapján a többletbevételek felhasználását engedélyezte. 
 
A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított 
előirányzatok együttes összege 322,7 millió forint, melynek jelentős része a Digitális 
Törvényhozási Tudástár elnevezésű projekt feladataira, valamint az Őrség terrorellenes 
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intézkedésekkel összefüggő feladataira kapott forrás, továbbá itt került elszámolásra a 
Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés alapján, illetve a közfoglalkoztatás 
támogatására kapott összeg. 
 
A működési célú átvett pénzeszközök összege 99,2 millió forint, mely a bosznia-
hercegovinai és a koszovói twinning programra, valamint „Az Országgyűlési Múzeum 
pályázata a forradalom és a szabadságharc 60. évfordulójára” című program keretében kapott 
forrás. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 30,9 millió forint volt, 
mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett. 
 
Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen 
megtörtént. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére 
fizetési felszólítás került kiküldésre. 2016. évben fizetési meghagyás kibocsátására, 
végrehajtási eljárás kezdeményezésére nem került sor. 
 
A 2015. évi költségvetési maradvány összege 13 496,4 millió forint volt, a kifizetések a 
következők szerint alakultak: 
 
Személyi juttatások 3 181,0 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok 375,1 millió forint 
Dologi kiadások 1 160,5 millió forint 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2 millió forint 
Egyéb működési célú kiadások 161,7 millió forint 
Beruházások 705,7 millió forint 
Felújítások 941,4 millió forint 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,5 millió forint 
Összesen 6 527,1 millió forint 

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (9 611,5 millió forint) a 
Kormány a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozata alapján 6 727,0 millió forint került visszahagyásra a 
Hivatal részére, 2 884,5 millió forint felhasználását a 2015. évi maradványok elszámolása 
során elvonásra javasoltunk. A visszahagyott maradványból az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára részére 10,0 millió forint, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 160,0 
millió forint került átutalásra. A további kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 
MTESZ székház teljes átépítésével, homlokzatának átalakításával járó munkálatokra, az 
Országház belső tereinek, valamint a Balassi Bálint utcai épület eredeti állapotba történő 
visszaállításával kapcsolatos kiadásokra került visszahagyásra. Az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi 
költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat 
alapján az elvonásra javasolt kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból 
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére 1 480,2 millió forint, a XIV. 
Belügyminisztérium fejezet részére 1 404,3 millió forint került átutalásra. 
 
A 2016. évi költségvetési maradvány összesen 15 138,9 millió forint, amelynek az 
összetétele: 

− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5 536,9 millió forint, 
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− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9 602,0 millió forint. 
 

A maradvány kiemelt előirányzatonként: 
Személyi juttatások 2 122,1 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok 320,1 millió forint 
Dologi kiadások 2 893,4 millió forint 
Beruházások 7 035,9 millió forint 
Felújítások 2 756,5 millió forint 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,9 millió forint 
Összesen 15 138,9 millió forint 

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (9 602,0 millió forint) a 
Kormány a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozata 
alapján 8 300,0 millió forint felhasználását engedélyezte, 1 302,0 millió forint felhasználását a 
2016. évi maradványok elszámolása során visszahagyásra kértünk. 
 
A Hivatal mérlegének főösszege 80 970,0 millió forintról 82 218,8 millió forintra 1,5%-kal 
növekedett.  
 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 433,6 
millió forinttal (0,6%) csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az 
előző évhez képest 228,7 millió forintról 221,7 millió forintra, 3,1%-kal csökkent. A 
pénzeszközök értéke 13 566,8 millió forintról 15 247,8 millió forintra növekedett. A 
követelések állománya 135,1 millió forintról 192,0 millió forintra, a kötelezettségek 
állománya 471,1 millió forintról 534,4 millió forintra emelkedett.  
 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
 
Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény által létrehozott 
Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja. Jogi személy, az Országgyűlés 
költségvetési fejezetén belül önálló cím. Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának 
címe: www.abtl.hu. 
 
Alaptevékenységként az Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el: 

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

 
A Levéltárban továbbra is jelentős az állományvédelmi munka, amely az anyagok folyamatos 
digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely 
egyrészről a dossziék állagának megvédését, másrészről a kutatók gyorsabb, színvonalasabb 
kiszolgálását teszi lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is. 
 
A Levéltár 2016. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 788,6 millió forint 
volt, melyből a támogatás mértéke 783,6 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint. 
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Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 770,8 788,6 788,6 818,3 813,9 105,6 99,5 
ebből: személyi 

juttatás 426,7 428,5 428,5 444,2 443,9 104,0 99,9 

Bevétel 9,8 5,0 5,0 23,9 23,9 243,9 100,0 

Támogatás 759,2 783,6 783,6 787,0 787,0 103,7 100,0 

Költségvetési maradvány 9,3 0,0 0,0 7,4 7,4 79,6 100,0 

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

 
millió forintban           fő 

2016. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 788,6 5,0 783,6 428,5 99 

Módosítások jogcímenként           

Céltartalék 3,4  3,4 2,7  

Költségvetési maradvány igénybevétele 7,4 7,4  5,9  

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1,3 1,3  1,0  

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

11,6 11,6  3,3  

Többletbevételek 6,0 6,0  3,7  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -0,9  

2016. évi módosított előirányzat 818,3 31,3 787,0 444,2 99 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 428,5 millió forint, módosított előirányzata 444,2 
millió forint, az éves felhasználás 443,9 millió forint. 
 
A növekedés forrásai: 
− bérkompenzációra a Kormány döntése alapján 2,7 millió forint, 
− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 5,9 

millió forint, 
− a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatból 1,3 millió forint, 
− 1872/2015. (XII. 2.) Kormányhatározat alapján feladatellátáshoz biztosított 

többletforrásból 2,0 millió forint, 
− felhalmozási célú átvett pénzeszközből 1,0 millió forint, 
− többletbevételből 3,7 millió forint. 
 
Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,9 millió forintot csoportosított át a dologi 
kiadások kifizetésére. 
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A személyi juttatások költségvetési maradványa 0,3 millió forint, melyből 0,2 millió forint a 
bérkompenzáció maradványaként kötelezettségvállalással terhelt és a 2016. december havi 
illetménnyel kifizetésre került, 0,1 millió forint a cafetéria keretében igényelt önkéntes 
egészség és nyugdíjpénztári kifizetésekre lekötött, kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
 
A Levéltárnál a 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám 99 fő volt. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok  eredeti előirányzata 121,5 millió forint, a módosított 
előirányzat 125,1 millió forint, a felhasználás 125,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzat növekedés forrásai: a bérkompenzáció járulékai 0,7 millió forint, 
többletbevételből 0,4 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2,2 millió 
forint, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 
millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközből 0,2 millió forint. 
 
A munkaadókat terhelő járulékokon 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradvány keletkezett. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 164,3 millió forint, módosított előirányzata 174,0 
millió forint, a teljesítés 170,0 millió forint. 
 
Az előirányzat változásának összetevői: a költségvetési maradványból kötelezettség-
vállalással terhelt összeg 1,4 millió forint, a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából 0,3 millió 
forint, 1872/2015. (XII. 2.) Kormányhatározat alapján feladatellátáshoz biztosított 
többletforrásból 8,0 millió forint, többletbevételből 0,6 millió forint. A személyi juttatásokból 
0,9 millió forint, a felújítási kiadásokból 8,9 millió forint került átcsoportosításra a dologi 
kiadások javára. 
 
A dologi kiadások terhére 2,2 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó javára és 8,2 millió forint a beruházási kiadások 
javára. 
 
A dologi kiadások 2016. évi maradványa 4,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 
Az épület üzemeltetéséhez szükséges fenntartási kiadások (villamos energia, gázenergia, víz- 
és csatornadíjak) csökkentéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy az intézmény három hétre 
bezárt az év folyamán. A Levéltár jelentős figyelmet fordított a gépkocsik üzemanyag 
használatának normán belül tartására, valamint csökkent a folyóiratok, illetve a szakmai és 
egyéb anyagok beszerzése is.  
 
A beruházások eredeti előirányzata 60,0 millió forint, módosított előirányzata 75,0 millió 
forint volt, a teljesítés 75,0 millió forint.  
 
Az előirányzat többletbevételből 1,3 millió forinttal, a dologi és felújítási kiadások terhére 
történt átcsoportosításból 13,7 millió forinttal növekedett.  
 
A beruházási kiadásokon költségvetési maradvány nem keletkezett. 
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A számítógépes hálózat állandó fejlesztése, illetve a hálózat végpontjainak bővítése 
folyamatos. Ennek érdekében 2016-ban is folytatódott az elavult számítógépek és 
berendezések cseréje. Új integrált könyvelési program megvásárlására került sor. A megfelelő 
hűtési rendszerrel nem rendelkező irodákban klímaberendezések lettek felszerelve, ezen kívül 
szükségessé vált egy gépjármű cseréje is. 
 
A felújítások eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata és a teljesítés 0 
millió forint volt. Az előirányzat átcsoportosításra került a dologi, valamint a beruházási 
kiadásokra. 
 
A működési bevételek eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a 
teljesítés 9,3 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés 
ellenértéke 0,1 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 5,7 millió forint, a közvetített 
szolgáltatások ellenértéke 0,4 millió forint, a kiszámlázott áfa 2,2 millió forint, valamint az 
egyéb működési bevételek 0,9 millió forint került elszámolásra.  
 
A felhalmozási bevételek a módosított előirányzata és a teljesítése 1,7 millió forint, mely 
összeg a gépjármű és a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott. 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 11,6 
millió forint, melynek jelentős része az 1872/2015. (XII. 2.) Kormányhatározat alapján 
feladatellátáshoz biztosított többletforrás (10,0 millió forint), továbbá a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázatából elnyert összeg (1,6 millió forint). 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 1,3 millió forint volt, mely 
a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg. 
 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 783,6 millió forint, a módosított előirányzat 
és a teljesítés 787,0 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak bérkompenzációjára céltartalékból 3,4 millió forinttal növekedett. 
 
2016. évben a 2015. évben keletkezett 7,4 millió forint költségvetési maradvány 
felhasználása az alábbiak szerint történt: 

− Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 7,4 millió forint, ebből 
= személyi juttatásokra 5,9 millió forint, 
= munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint, 
= dologi kiadásokra 1,4 millió forint, 

− Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány nem volt. 
 
A 2016. évben keletkezett költségvetési maradvány 4,4 millió forint, amelynek az 
összetétele: 

− Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,4 millió forint, 
= személyi juttatások: 0,3 millió forint, 
= munkaadókat terhelő járulékok: 0,1 millió forint, 
= dologi kiadások: 4,0 millió forint. 

 
A Levéltár mérlegének főösszege az előző évhez képest 914,6 millió forintról 910,4 millió 
forintra, 0,5%-kal csökkent. 
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A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 896,1 millió forintról 891,3 
millió forintra csökkent, mely az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoron 
jelentkezik. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának 
következményeként az előző évhez képest 1,2 millió forintról 1,7 millió forintra növekedett. 
A pénzeszközök állománya 1,6 millió forintról 5,1 millió forintra emelkedett. A követelések 
állománya 4,3 millió forintról 2,3 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és 
az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2016. évben 10,0 millió forint. A saját tőke 
állománya 866,5 millió forintról 857,5 millió forintra csökkent. A kötelezettségek állománya 
8,4 millió forintról 8,2 millió forintra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások állománya 
2016. évben 44,7 millió forint. 
 
3. cím: Országgyűlési Őrség 
 
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség központi 
költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Őrség 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. Az Őrség vezetője a parancsnok.  
 
Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, Honlapjának címe: 
www.orszaggyulesiorseg.hu  
 
Alaptevékenységként: 

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

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

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

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

− ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, 
− elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat lát el, továbbá 
− protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre. 
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Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2 822,5 2 584,9 2 584,9 3 103,6 3 083,6 109,3 99,4 
ebből: 

személyi 
juttatás 2 213,8 2 053,7 2 053,7 2 412,9 2 400,9 108,5 99,5 

Bevétel 5,6 0 0 8,3 8,3 148,2 100,0 

Támogatás 2 825,0 2 584,9 2 584,9 3 081,7 3 081,7 109,1 100,0 
Költségvetési 
maradvány 5,5 0 0 13,6 13,6 247,3 100,0 

Létszám(fő) 370 383 383 383 378 102,2 98,7 

 
         millió forintban            fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

2 584,9 0 2 584,9 2 053,7 383 

Módosítások jogcímenként      

Céltartalék 675,3  675,3 531,7  

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

13,6 13,6  8,1  

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

-178,5  -178,5 -149,2  

Többletbevételek 1,9 1,9  1,9  

Felhalmozási célra átvett 
pénzeszköz 

6,4 6,4    

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -33,3  

2016. évi módosított 
előirányzat 

3 103,6 21,9 3 081,7 2 412,9 383 

 
A módosítások forrása döntően a központi költségvetés céltartaléka (675,3 millió forint), 
továbbá fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú 
pénzeszköz átvételek, illetve többletbevételek voltak. A céltartalék nyújtott fedezetet a 2016. 
évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések többletkiadásaira, illetve a Hszt. szerinti 
rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatásokra. Az évközi 
előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre 
állt. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 2 053,7 millió forint, módosított előirányzata 
2 412,9 millió forint, a teljesítés 2 400,9 millió forint volt. A személyi juttatások a hivatásos 
állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, illetve 
egyéb külső megbízási díjakat tartalmaz. 
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Az eredeti előirányzatot a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (149,2 
millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (33,3 millió forint) 
csökkentették, míg a 2016. évi bérpolitikai intézkedések és a rendvédelmi életpálya 
bevezetéséhez kapcsolódó juttatások céltartalékból való finanszírozása 531,7 millió forinttal, 
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 8,1 millió forinttal, többletbevétel 1,9 millió 
forinttal növelte. 
 
Az Őrségnél 2016. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 378 fő volt. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
531,2 millió forint, a módosított előirányzat 644,6 millió forint, a teljesítés 637,5 millió forint 
volt.  
 
A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2016. évi bérpolitikai 
intézkedésekhez és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó járulékok 
céltartalékból való finanszírozása, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-
átcsoportosítások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások. 
 
A dologi kiadások módosított előirányzata 8,0 millió forint, a teljesítés 7,1 millió forint. A 
dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, funkcionális 
feladatait ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza. 
 
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 7,9 millió forinttal, az előző évi 
költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot. 
 
Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 5,1 millió forint, a teljesítés 5,1 
millió forint, mely teljes egészében az előző évi működési célú kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradvány. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 33,0 millió forint, teljesítése 
33,0 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek 
(építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg (32,7 millió forint), 
továbbá az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt felhalmozási célú költségvetési 
maradvány (0,3 millió forint). 
 
A működési bevételek módosított előirányzata 1,9 millió forint, a teljesítése 1,9 millió forint.  
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 6,4 millió forint, a 
teljesítése 6,4 millió forint. 
 
A 2015. évi költségvetési maradvány összege 13,6 millió forint volt, a kifizetések a 
következők szerint alakultak: 
Személyi juttatások 8,1 millió forint 
Dologi kiadások 0,1 millió forint 
Összesen 8,2 millió forint  

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 5,4 millió forint, mely 
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 
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22.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 2. Külképviseletek Igazgatása cím részére. 
 
A 2016. évi költségvetési maradvány összesen 20,0 millió forint, amelynek az összetétele: 

− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 10,8 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 9,2 millió forint. 

 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként: 
Személyi juttatások 4,9 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 5,8 millió forint 
Dologi kiadások 0,1 millió forint 
Összesen 10,8 millió forint  

 
Az Őrség mérlegének főösszege 57,0 millió forintról 88,5 millió forintra emelkedett. 
 
A követelések év végi állománya 69,3 millió forint, a kötelezettségek állománya 5,3 millió 
forint. 
 
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással 
egyezően 822,0 millió forintban állapította meg. A Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 
75,0 millió forinttal, 897,0 millió forintra növelte az előirányzat összegét. 
 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2 276,4 822,0 897,0 1 401,4 773,9 34,0 55,2 

Támogatás 849,8 822,0 897,0 897,0 897,0 105,6 100,0 
Költségvetési 
maradvány 1 931,0 0 0 504,4 504,4 26,1 100,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 822,0 0 822,0 0 

Módosítások jogcímenként        

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXXVI. törvény 

75,0  75,0  

Költségvetési maradvány igénybevétele 504,4 504,4 0 0 

2016. évi módosított előirányzat 1 401,4 504,4 897,0 0 
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A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a 
rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-
változásként a törvényi módosított előirányzat, a Magyar Nemzeti Közösségek Európai 
Érdekképviseletéért Alapítvány által fel nem használt támogatásrészlet, illetve a korábbi évek 
költségvetési maradványának előirányzatosítása került kimutatásra. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 822,0 0 822,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXXVI. törvény 

75,0  75,0 

= költségvetési maradvány igénybevétele 504,4 504,4 0 

2016. évi módosított előirányzat 1 401,4 504,4 897,0 

 
Az 504,4 millió forint 2015. évi költségvetési maradvány 2016. évben teljes egészében 
felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványa 
összesen 627,5 millió forint, amely költségvetési maradványból 525,0 millió forint a Fejezeti 
tartalékon, 29,5 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma fejezeti kezelésű 
előirányzaton, 73,0 millió forint a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A Fejezeti tartalék és a Volt köztársasági elnökök 
közcélú felajánlásai, adományai fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa teljes 
egészében kötelezettségvállalással nem terhelt, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 
Fóruma fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványából 26,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 2,8 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány. 
 
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 
 
Az Ogy. törvény 122. § (5) bekezdése értelmében az Országgyűlés elnöke a közéletben 
történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a Kvtv.-ben az 
Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre 
jogosult. 
 
Az előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható 
közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban 
párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet 
folytató szervezet. 
 
Az előirányzat az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú 
támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. 
 
A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik. 
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Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

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

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

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 16,2   16,2   0  

− közalapítvány 0,5 0,5 0 

− nonprofit társaság 20,8  20,8  0  

− magánszemély 0,2 0 0,2 

− egyház 5,0  5,0 0  

− külföld 30,3   25,9   4,4  

Összes kifizetés 73,0   68,4 4,6 

 
Az Országgyűlés elnöke által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és 
összege az Országgyűlés honlapján, a kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül a 
http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany címen közzétételre kerültek. 
 
4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
2. jogcímcsoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány 
támogatása 
 
Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés 
képviselőcsoportjai között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és 
továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unión kívüli magyar 
kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának 
elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez. 
 
2016. évben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint teljes egészében a Magyar Nemzeti 
Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált, melyből az 
Alapítvány részére 2016. évben 53,3 millió forint került átutalásra, 26,7 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra, mely az 
Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2017. első négy hónapjában kerül átutalásra. 
 
Az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján a 2015. évi támogatásból 21,0 millió 
forint 2016. év I. negyedévében került átutalásra. 
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Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 80,1 80,0 80,0 101,0 71,5 89,3 70,8 

Támogatás 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 21,1 0 0 21,0 21,0 99,5 100,0 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 80,0  80,0 0 

Módosítások jogcímenként     

Költségvetési maradvány igénybevétele 21,0 21,0 0 0 

2016. évi módosított előirányzat 101,0 21,0 80,0 0 

 
             millió forintban,egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 80,0 0 80,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= költségvetési maradvány igénybevétele 21,0 21,0 0 
2016. évi módosított előirányzat 101,0 21,0 80,0 

 
8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 
értelmében a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, 
adományozások céljából – a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés 
fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult. Az 
előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú 
felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban párt, 
pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet 
folytató szervezet. 
 
Az előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú 
támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. 
 
A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik. 
 
Ennek végrehajtására 2016. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül Göncz Árpád, Schmitt Pál és 
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Sólyom László köztársasági elnök urak részére 73,0-73,0 millió forint, összesen 219,0 millió 
forint állt rendelkezésre.  
 
A Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi 
költségvetési maradványa 5,6 millió forint volt, mely az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi 
költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat 
alapján átutalásra került a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. 
Külképviseletek Igazgatása cím részére. 
 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 213,4 219,0 219,0 224,6 151,6 71,0 67,5 

Támogatás 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 100,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 0 0 0 5,6 5,6 – 100,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 219,0 0 219,0 0 

Módosítások jogcímenként     

Költségvetési maradvány igénybevétele 5,6 5,6 0 0 

2016. évi módosított előirányzat 224,6 5,6 219,0 0 

 
         millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 219,0 0 219,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= költségvetési maradvány igénybevétele 5,6 5,6 0 

2016. évi módosított előirányzat 224,6 5,6 219,0 

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

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 5,6 0 5,6 

Összes kifizetés 5,6   0 5,6 

616



 
2. jogcímcsoport: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 36,1  36,1 0  

− közalapítvány 1,3 1,3 0 

− nonprofit társaság 23,1   23,1  0   

− egyház 9,0 9,0 0 

− külföld 3,5 3,5 0 

Összes kifizetés 73,0 73,0  0  

 
3. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

 millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 11,3  11,3 0  

− közalapítvány 1,0 1,0 0 

− nonprofit társaság 59,7   59,7  0   

− külföld 1,0 1,0 0 

Összes kifizetés 73,0 73,0  0  

 
13. alcím: Fejezeti tartalék 
 
A Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2016. évben 450,0 millió 
forint volt. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény 525,0 millió forintra emelte az előirányzat 
összegét. 
 
A Fejezeti tartalék 2015. évi 477,8 millió forint költségvetési maradványa az államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. 
évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozat alapján átutalásra került a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. 
Külképviseletek Igazgatása cím részére.  
 
A Fejezeti Tartalék felhasználására 2016. évben nem került sor, így a tartalék teljes összege 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra. A 
Kormány a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozata 
alapján 450,0 millió forint felhasználását engedélyezte, mely átutalásra került a 14. Steindl 
Imre program támogatása alcím részére, 75,0 millió forintot a 2016. évi maradványok 
elszámolása során elvonásra javasoltunk. 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Közbeszerzési Hatóság 
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (1) 
bekezdése értelmében a Közbeszerzési Hatóság feladata, hogy a közérdeket, az ajánlatkérők 
és ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan közreműködjön a közbeszerzési politika 
alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások kialakításában és elterjesztésében, 
elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon történő elköltését. E feladat konkrét 
tartalmát a Kbt. 187. § (2) bekezdés o) és p) pontja rögzíti, amikor kimondja, hogy a Hatóság 
figyelemmel kíséri e törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a 
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását, illetőleg véleményezi 
a közbeszerzésekkel és a Tanács működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint 
jogszabály-koncepciókat. 
 
 
Intézmény név: Közbeszerzési Hatóság 
Törzskönyvi azonosító: 329190 
www.közbeszerzes.hu 
 
 
Jogszabályi környezet változása és a Közbeszerzési Hatóság által ellátott feladatok 
összefoglalása  
 
2016. minden szempontból a megújulás éve volt a Hatóság életében. A 2015. november 1-én 
hatályba lépett új közbeszerzési törvénynek köszönhetően számos feladattal bővült a 
tevékenységi körünk: többek között bevezetésre került az öntisztázás intézménye, létrehoztuk 
a szerződések teljesítésének és módosításának ellenőrzését végző főosztályunkat, valamint a 
valós verseny erősítése érdekében szigorúbban ellenőriztük a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárásokat is, amelynek eredményeként 15%- kal csökkent az ilyen típusú eljárások száma. 
 
Az új törvényi szabályozásnak megfelelő gyakorlataink kialakítása mellett a már meglévő 
alapfeladatainkat is maradéktalanul elláttuk. A Kbt. és kapcsolódó rendeletei előírásainak 
véleményezése, a kapcsolódó jogalkalmazási tapasztalatok összegyűjtése és a jogalkotó 
részére való továbbítása, módosítási javaslatok megtétele, és a közbeszerzési jogalkotásért 
felelős tárca által létrehozott Közbeszerzési Kerekasztal munkájában való folyamatos 
részvétel útján tevékenyen támogattuk az Országgyűlés közbeszerzési jogalkotási munkáját. 
A jogalkotó mellett a Hatóság a jogalkalmazókat is elkötelezetten támogatta, és tájékoztatta 
mindennapi közbeszerzési tevékenységük során, mivel továbbra is egyik legfontosabb 
küldetésünknek tekintjük a szilárd szakmai alapon álló, „jó gyakorlatok” kialakítását. A 
magas szakmai színvonalú, ügyfélbarát ügyintézésre irányuló törekvéseinknek köszönhetően 
megerősödött a munkánkba vetett bizalom, amelyet jól mutat, hogy a beszámolási időszakban 
két és félszer több állásfoglalás-kérés és 50%-kal több közérdekű bejelentés érkezett a 
Hatósághoz, mint az elmúlt évben. 
 
A közbeszerzési eljárások lefolytatásához és a közbeszerzési szerződések teljesítéséhez 
kapcsolódó hatósági ellenőrző feladatkörünk célja a közpénzekkel való tisztességes, hatékony 
és ellenőrizhető gazdálkodás előmozdítása volt a beszámolási időszakban. 
 
A tiszta, átlátható és hatékony közbeszerzési joggyakorlat elősegítése érdekében a Hatóság 
kiemelt figyelmet fordított a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel való 
együttműködésre. Különösen jelentősnek tartjuk, hogy 2016-ban ismét bekapcsolódhattunk az 
Európai Bizottság Zöld Közbeszerzési Munkacsoportjának munkájába. A Hatóság számos 
együttműködési megállapodást is kötött többek között a Fiatal Vállalkozók Országos 
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Szövetségével, a Magyar Államkincstárral, a Megyei Jogú Városok Szövetségével, és a 
Magyar Tudományos Akadémiával. 
 
A jogalkotó és a jogalkalmazók közötti párbeszéd kiteljesítése érdekében a Hatóság önként 
vállalt feladatként szakmai konferenciasorozatot hívott életre, Közbeszerzési Akadémia 
néven. 2016-ban összesen tíz alkalommal szerveztünk ingyenes konferenciát – úgy a 
fővárosban, mint vidéken – lehetőséget nyújtva az új közbeszerzési szabályozással 
kapcsolatosan felmerült gyakorlati problémák orvoslására, illetve az aktuális, új információk 
megosztására. Nagy örömmel láttuk, hogy a konferenciák minden alkalommal teltházasak 
voltak, átlagosan mintegy 200 résztvevővel, így az elmúlt év során mintegy 2000 
szakemberhez juttathattunk el új ismereteket. 
 
A bürokrácia csökkentésére, valamint az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló 
jogalkotói szándékhoz csatlakozva, a Hatóság több önkéntes feladatot is vállalt 2016-ban. Az 
ügyintézés és ügykezelés megkönnyítését és elektronizálását elősegítendő, számos 
informatikai fejlesztési és konszolidációs projektet indítottunk. A modernizálásra és a digitális 
korral való haladásra irányuló szándékunkat tükrözi, hogy – a kozbeszerzes.hu oldal 
megújításán túl – egy olyan mobil applikációt hozzunk létre, amely naponta frissülő 
tartalmakkal szolgálja ki a közbeszerzések iránt érdeklődőket. 
 
 
A lefolytatott közbeszerzési eljárások jellemzői 
 
2016-ban az ajánlatkérők 8 650 eredményes közbeszerzési eljárást folytattak le, ez 38,8%-kal 
alacsonyabb a 2015. évinél. Az értéket tekintve ugyanakkor növekedés tapasztalható: az 
2.007,1 Mrd Ft-os közbeszerzési összérték 3,9%-kal növekedett a korábbi évben mért 1.931,6 
Mrd Ft-hoz képest. A 2016. évi összérték a harmadik legmagasabb összeg a közbeszerzések 
magyarországi történetében. 
 
A részben Európai uniós forrásokból finanszírozott eljárások súlya – mind számukban, mind 
értékükben – visszaesett. Az ajánlatkérők az eljárások értékének 76,8%-át építési 
beruházásokra fordították. 
 
A közbeszerzések tárgyát vizsgálva megállapítható, hogy az eljárások lényegében egyenlő 
arányban oszlottak meg három csoportban: az építési beruházások, a szolgáltatások és az 
árubeszerzés között (a koncessziók kivételével). A legnagyobb realizált összérték ugyanakkor 
a korábban is listavezető építési beruházások esetében figyelhető meg (44,2%). 
 
A korábbi évekhez hasonlóan a regionális/helyi szintű ajánlatkérők folytatták le a legtöbb 
eljárást (39,3%). Az érték tekintetében pedig a közjogi szervek álltak az első helyen (36,2%). 
 
A mikro-, kis és középvállalkozások az eljárások 81,8%-át nyerték el 2016-ban, ami egy 
kicsivel marad el a tavalyi évi arányhoz képest (83,6%). Az értéket tekintve ugyanakkor a 
kkv-k teljesítményének kis mértékű csökkenéséről beszélhetünk: részesedésük az eljárások 
összértékéből a 2015. évi 51,3 %-ról 41,2%-ra csökkent. 
 
A közösségi értékhatárok felett – az előző évhez hasonlóan – a nyílt eljárás volt a 
leggyakrabban alkalmazott eljárástípus (69,3%), és ezzel realizálták az összérték döntő 
többségét is (67,3%). 
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A nemzeti eljárásrendben a nyílt  eljárástípus dominált mind a darabszámot (68,9%), mind az 
értéket (69,1%) tekintve.  
 
A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzetre jellemző adat, hogy 2016-ban 
az egy eredményes eljárásrészre jutó ajánlatok átlagos száma 2,9 volt, ami kismértékű javulást 
jelent a 2015. évi 2,5-ös átlaghoz képest. 
 
A közbeszerzéseket az ajánlatkérők címe szerint vizsgálva megállapítható, hogy a 
közbeszerzések 50,9%-a Budapesten realizálódott. 
 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységének és a jogorvoslati ügyek főbb 
tapasztalatainak összefoglalása 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) jogorvoslati 
tevékenységének alapját az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott jogorvoslati 
irányelvek – a 89/665/EGK és a 92/13/EGK irányelvek módosításáról szóló 2007/66/EK 
irányelv -, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény, és annak végrehajtási rendeletei 
képezik. A Döntőbizottság munkája során jogforrásként az irányelvek rendelkezéseit és az 
azok alapján meghozott európai bírósági ítéleteket is alkalmazza. 
 
2016. évben összesen 1046 jogorvoslati eljárás indult, amely 10%-os növekedést jelent a 
2015. évi eljárások számához képest. 
 
Megállapítható, hogy a kérelemre induló jogviták döntő részét az adott közbeszerzési 
eljárásban – részvételre jelentkezőként, illetve ajánlattevőként – részt vevő gazdasági 
szereplők kezdeményezték, valaminta jogviták túlnyomó részében az ajánlatkérők eljárást 
lezáró döntésének jogszerűségét vitatták a kérelmezők. 
 
2016. évben az előző évhez képest 31%-kal magasabb arányban, összesen 691 esetben 
nyújtottak be hivatalbóli kezdeményezést az arra jogosultak. 
 
Legnagyobb számban az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzési Hatóság elnöke és a 
Fővárosi Főügyészség, továbbá a támogatást nyújtó, illetőleg közreműködő szervezetek 
nyújtottak be jogorvoslat kezdeményezést, amely utóbbiak számára jelentősen megnövekedett 
az eljárások kezdeményezésére nyitva álló jogorvoslati határidő. 
 
A Döntőbizottsághoz a 2016. évben benyújtott jogorvoslati kérelmek és hivatalbóli 
kezdeményezések jelentős része változatlanul a nyílt eljárásokat érintette, a tárgyalásos 
eljárások miatt indított jogviták aránya a korábbi évekhez képest tovább csökkent. 
 
12 esetben a Kbt. hatálya alá tartozás bejelentésének kötelezettsége képezte a jogvita tárgyát. 
 
A közbeszerzési tárgyak közül legmagasabb arányban a szolgáltatás megrendelésekre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások jogszerűségét vitatták a felek a jogorvoslati eljárásokban a 
beszámolási időszakban. 
 
A Döntőbizottság 2016-ban az 1046 jogorvoslati ügyben 720 esetben határozatot, illetve 371 
esetben végzést hozott az eljárások lezárásaként, ezáltal 2016. évben 16%-kal emelkedett az 
érdemi döntések aránya. 
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A Döntőbizottság a 2016. évben 3 esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést és az adott 
közbeszerzési eljárásokat felfüggesztette, míg 13, a szerződéskötés engedélyezése iránt 
előterjesztett kérelem tárgyában 2 esetben engedélyezte a szerződés megkötését, tekintettel 
arra, hogy halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos érdek, vagy a közérdek védelme azt 
indokolta, és annak előnyei meghaladták a szerződéskötéssel járó hátrányokat. 
 
A Döntőbizottság 2016-ban 14 esetben terjesztette ki hivatalból vizsgálatát a folyamatban 
lévő jogorvoslati eljárásban, mivel úgy ítélte meg, hogy a feltárt jogsértés sérti a verseny 
tisztaságát vagy nyilvánosságát, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, vagy érdemben 
kihatott az ajánlatkérő döntésére. 
 
A Döntőbizottság érdemi határozatai többségében, 537 esetben 74,5%-os arányban jogsértést 
állapított meg, és további jogkövetkezményeket is alkalmazott. Az összes jogorvoslati ügy 
több mint 51,3%-ában került sor jogsértés megállapítására és jogkövetkezmények 
alkalmazására. 
 
A Közbeszerzési Döntőbizottság az előző évhez képest 2016-ban közel 5-ször több bírságot 
szabott ki. A befolyt bírság bevételek 2016-ban nagy arányú, több, mint 2,5-szeres növekedést 
mutattak a korábbi évekhez képest, amely közel 400 millió forint közhatalmi bevételt jelentett 
az állami költségvetés számára. 
 
Alaptalanság miatt 46 esetben került sor a jogorvoslati kérelmek elutasítására, amely az 
érdemi határozatok 6,4%-át, illetve a jogorvoslati ügyek 4,4%-át jelenti. Ehhez hasonlónak 
minősülnek azok az esetek, amikor a Döntőbizottság a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati 
eljárásokban (691 ügy) jogsértés hiányát állapította meg (137 eset). 
 
A Döntőbizottság 1 esetben tiltotta el az érintett gazdasági szereplőt a közbeszerzési 
eljárásokban való részvételtől. 
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Az előirányzatok alakulása 
 
A Hatóság - fejezet és intézmény - 2016. évben 1 295,3 millió forint saját bevételből, 140,6 
millió forint költségvetési támogatásból, valamint a 2016. évben jóváhagyott, 2015. évi 
1 782,5 millió forint pénzmaradványból gazdálkodott. 
 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016 évi 
tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 579,2 2 099,9 2 099,9 3 218,4 2 068,8 80,2 64,3 

ebből: személyi 
juttatás 

581,3 788,7 788,7 790,1 580,0 99,8 73,4 

Bevétel 2 512,3 1 959,9 1 959,9 1 295,3 1 295,3 51,6 100,0 

Támogatás 141,1 140,0 140,0 140,6 140,6 99,6 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

1 708,3 - - 1 782,5 1 149,6 67,3 64,5 

Létszám (fő)  86 127 - 127 94 109,3 74,0 

 
 

     millió forintban egy tizedessel          fő 
 

Megnevezés 
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
engedélyezett 

(fő) 
2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

2 099,9 1 959,9 140,0 788,7 127 

Módosítások jogcímenként *      
- 2015. évi költségvetési 
kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány 1401/2016. (VII.22.) 
Korm. határozat 

377,7 377,7  0,9  

- 2015. évi szabad maradvány 1 404,8 1 404,8    
- Bérkompenzáció a 400/2015. 
(XII.15.) és 1226/2016. (V.2.) 
Korm. határozatok alapján 

0,6  0,6 0,5  

- Áht. 30.§ (3) költségvetési 
bevételek tervezettől történő 
elmaradása miatti előirányzat 
csökkentés 

-664,5 -664,5    

2016. évi módosított előirányzat 3 218,4 3 077,9 140,6 790,1 127 
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Intézmény 
 
A Hatóság 2016. évben 1 295,3 millió forint saját bevételből, 140,6 millió forint 
költségvetési támogatásból, valamint a 2016. évben jóváhagyott, 2015. évi 1 774,3 millió 
forint pénzmaradványból gazdálkodott. 
 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 579,2 2 099,9 2 099,9 3 210,2 2 060,6 79,9 64,2 

ebből: személyi 
juttatás 

581,3 788,7 788,7 790,1 580,1 99,8 73,4 

Bevétel 2 512,3 1 959,9 1 959,9 1 295,3 1 295,3 51,6 100,0 

Támogatás 141,1 140,0 140,0 140,6 140,6 99,6 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

1 774,3 0 - 1 774,3 1 149,6 64,8 64,8 

Létszám (fő)  86 127 - 127 94 109,3 74,0 

 
 
 

millió forintban egy tizedessel fő 
 

Megnevezés 
 

Kiadás 
 

Bevétel 
 

Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
engedélyezett 

(fő) 
2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

2 099,9 1 959,9 140,0 788,7 127 

Módosítások jogcímenként *      
- 2015. évi költségvetési 
kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány 1401/2016. (VII.22.) 
Korm. határozat 

377,7 377,7  0,9  

- 2015. évi szabad maradvány 1 396,6 1 396,6    
- Bérkompenzáció a 400/2015. 
(XII.15.) és 1226/2016. (V.2.) 
Korm. határozatok alapján 

0,6  0,6 0,5  

- Áht. 30.§ (3) költségvetési 
bevételek tervezettől történő 
elmaradása miatti előirányzat 
csökkentés 

-664,5 -664,5    

2016. évi módosított előirányzat 3 210,2 3 069,7 140,6 790,1 127 
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Bevételek alakulása 
A saját bevételek hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, a döntőbizottsági eljá-
ráshoz, a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási 
szolgáltatási díjból tevődtek össze, melyet a Hatóság kizárólag az alaptevékenységének 
finanszírozására fordított.  
Az állami támogatás aránya a saját bevételekhez viszonyítva 10,9% volt a beszámolási 
időszakban.  
A bevételek között meghatározók a közhatalmi bevételek, amelyek 2016-ban az előző évihez 
viszonyítva jelentős elmaradást mutattak, a 2015. évi érték mindössze 57%-át teszik ki.  
A 2015. november 1-jén hatályba lépett új Kbt. és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek 
a korábbi szabályozáshoz képest jelentősen csökkentették a Közbeszerzési Hatóság bevételeit, 
mind a hirdetmények ellenőrzése, mind a jogorvoslati kérelmek esetében.  
 
A Hatóság 2016. évi költségvetésének módosítására, a pénzmaradvány igénybevétele, 
valamint a költségvetés végrehajtása során felmerült igényeknek megfelelően belső 
átcsoportosítás miatt került sor.   
 
Személyi juttatások 
A Hatóság létszáma 2016-ban eredeti előirányzatként 127 fő volt, amely létszám-előirányzat 
év közben nem változott.  A megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók figyelembe vételével 2016. év végére a munkajogi létszám 105 fő volt, 94 fő 
foglalkoztatott létszám mellett. A személyi juttatások előirányzatán keletkező jelentős 
megtakarítás annak a következménye, hogy a létszámot 2016-ban a feladatok számához 
(jellegéhez) és méretéhez igazodva, fokozatosan töltöttük föl. 
 
Előirányzat-maradvány 
A 2016. évi elszámolásban a Hatóság 1 149,6 millió forint előirányzat-maradványt mutatott 
ki, amelyből 380,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a szabad maradvány 768,7 
millió forint. 
 
A Döntőbizottság által kiszabott bírságok összege közel ötszörösére nőtt, ebből pénzügyileg 
teljesült 372,9 MFt, mely összeget a Hatóság a beszámolási időszak végéig a központi 
költségvetésbe utalt. A befolyt összeg több mint a duplája a 2015. évi összegnek. 
 
A Kbt. módosításából eredő jelentős bevételkiesést egyrészt megtakarítási intézkedésekkel 
ellensúlyoztuk, a Hatóság által bérelt iroda bérleti díját sikerült 20%-al csökkenteni 2016. 
június 1-től.  
Másrészt a 1049/2016 (II. 15.), valamint a 1401/2016 (VII. 22.) Korm. határozatokkal 
visszahagyott, mindösszesen 784,2 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány szolgált a kiadások fedezetéül. 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Társadalmi szervezetek és a média támogatása 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) a többször 
módosított 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény szerint, az Országgyűlés I. fejezete, 21 címén 2012. 
január 1-jével kezdte meg tevékenységét, működését, valamint gazdálkodását. 

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

Az Országgyűlés a 2015. július 6-i ülésnapján elfogadta a 2015. évi CXXIX. törvényt, mely 
számos pontján módosítja az Infotv.-t két lépcsőben, 2015. július 16. és 2015. október 1. 
hatálybalépéssel. 

Átfogó módosítás 

A törvény a közérdekű adatok igénylésének rendjében vezet be nagyobb mértékű, az 
államapparátus leterheltségét csökkentő, sokak szerint alapjogot korlátozó változásokat, 
bevezeti a kötelező szervezeti szabályozás (BCR) fogalmát, illetve teendőket ír elő 
adatvédelmi incidensek esetére. Ezek mellett az Infotv. több mint 3 éves gyakorlati 
tapasztalataiból kiindulva pontosításokat, apróbb módosításokat is hoz a változás. 

A hosszú távra tervezett gyermekjogi projektünkben továbbra is kiemelten a gyerekek 
internetes jogaival foglalkoztunk, mind az érintetti csoport kiszolgáltatottsága, 
sérülékenysége, mind az internethasználat óriási mértékű elterjedése, globalizálódása miatt.   

Az új Uniós Adatvédelmi Rendeletre való felkészülés 

A 95/46/EK irányelv tapasztalatai egyértelművé tették, új adatvédelmi szabályozásra van 
szükség, ugyanis az Irányelv nem akadályozta meg, hogy az Unió tagállamaiban az 
adatvédelem végrehajtása széttagolt módon valósuljon meg, illetve jogbizonytalanság 
alakuljon ki. Széles körben alakult ki az a benyomás, hogy a természetes személyek jelentős 
kockázatnak vannak kitéve az online környezetben, az eltérő védelmi szinteket eredményező 
tagállami átültetés az adatok szabad áramlásának útjában állhat, ezek az eltérések a gazdasági 
tevékenységek akadályát jelenthetik, amelyek torzíthatják a versenyt és a hatóságokat is 
hátráltatják feladataik ellátásában. 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján négyéves előkészületet követően 
fogadta el az új adatvédelmi csomagot: 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a 
személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók 
végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről 
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és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat 
hatályon kívül helyezéséről. 

A Rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó, nem igényel tagállami 
átültetést. A Rendelet 2016. május 24. napjától hatályos, azonban 2018. május 25. napjától 
lesz alkalmazandó. A (171) preambulum bekezdés alapján a Rendelet alkalmazásának 
időpontja előtt megkezdett adatkezelést összhangba kell hozni a rendelettel, amely nagy, 
széleskörű, minden részletre kiterjedő felkészülést igényel a hatóságtól.  

Az intézményrendszer új szereplője az Európai Adatvédelmi Testület, amelynek nem csupán 
koordinatív, tanácsadó szerepe lesz, hanem kikényszeríthető döntéseket is fog hozni. E 
Testület lép az eddigi 29-es munkacsoport helyébe. Nagy szerepe lesz a vitarendezési 
mechanizmusnak, amelynek keretében a hatóságok közti egyet nem értés esetén a Testület 
hozza meg a kötelező erejű döntést.  

Az Infotv. 25. §-a rendelkezik a belső adatvédelmi felelősök konferenciájáról, mely minden 
évben megrendezésre kerül általunk. A konferencia létrehozásával a jogalkotó célja a Hatóság 
és a belső adatvédelmi felelősök közötti rendszeres szakmai kapcsolattartás biztosítása.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai 

Törzskönyvi száma: 795779.  

ÁHTI azonosító száma: 331717  

honlapjának címe: www.naih.hu.  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – fejezeti jogosítványokkal 
rendelkezik.  

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

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

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

A törvényből következő, kötelező feladataink ellátását, valamint céljaink megvalósítását 
segítette az Országgyűlés által elfogadott 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény.  

Feladatkör, tevékenység  

Hatóságunk az Alapító Okirataikban foglalt kötelezettségek végrehajtásának 2016. évre 
vállalt szakmai feladatait a hatósági gazdálkodás folyamatos likviditásának fenntartásával, a 
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tervezési prioritások figyelembe vételével, az ésszerűséget, takarékosságot és hatékonyságot 
szem előtt tartva valósította meg.  

Ebben az évben az elektronikus iktatókönyvben összesen 6 803 ügy szerepelt, ez közel 800 
üggyel kisebb szám az előző évi adatnál, ugyanakkor az adatvédelmi nyilvántartásba 
elektronikus úton 17 091 nyilvántartási bejelentés érkezett, ami több mint 7 000-rel haladta 
meg az előző év 9 965 darab elektronikus bejelentését. Az adatvédelmi nyilvántartást érintő 
iktatott ügyek száma 3 680-ról 3 251-re csökkent ugyan, tekintettel arra is, hogy a Hatóság 
visszaállította az adatvédelmi nyilvántartási bejelentésekkel kapcsolatos telefonos 
ügyfélszolgálati és konzultációs lehetőséget. A fenti adatokból megállapítható, hogy a NAIH 
további érdemi feladatait érintő ügyekben nem következett be számottevő számbeli változás. 

Az iktatott ügyiratok közül 2016 során 113 ügyben folyt hatósági eljárás. A nyilvántartott 
6 803 ügyünkből 2 759 bejelentést vizsgálati ügyként kezeltünk. A vizsgálati ügyeink száma 
az előző évi 2 655-ről tehát 104 üggyel nőtt 2016 során, így a két évvel korábbi adathoz 
képest (2 026 ügy) is jelentős növekedés nem torpant meg. 

Az ügyeink információs jogok szerinti megoszlása a következő: adatvédelmet érint 2 297 
(65%), információszabadságot érint: 708 (20%), mindkét alapjogot érintette: 68 (2%), egyéb, 
a Hatóság más feladatkörébe tartozó ügy: 479 (13%) és az itt figyelembe nem vett, iktatott 
adatvédelmi nyilvántartási ügyek száma 3 251 volt. A közérdekű, illetve közérdekből 
nyilvános adatok megismeréséhez való alapjogot tehát valamilyen formában a beérkezett 
ügyek összesen 22%-a, összesen mintegy 776 ügy érintette. Ez összességében azt jelenti, 
hogy az adatvédelmet érintő ügyiratok száma kismértékben csökkent, az információ-
szabadságot érintő ügyeké kismértékben nőtt.  

2016 során 300 jogszabály-véleményezést érintő ügyünk volt, amely az előző évi kiugróan 
magas ügyszámhoz (360) képest valamelyest (közel 7%-kal) csökkent. 

A Hatóság jogalkotási monitoring rendszert működtet, és hivatalból figyelemmel kíséri az 
információs jogokat érintő kodifikációs tevékenységet, és amennyiben az szükséges, 
véleményezi a hozzánk el nem küldött előterjesztéseket, vagy a parlamenti szakaszban 
benyújtott módosító javaslatokat.  

Tényleges vizsgálati eljárás alá összesen 990 ügyet vontunk, ami 80 üggyel több, mint 2015-
ben. Ezek közül 582 (59%) adatvédelmi, és 408 (41%) információszabadság tárgyú volt. Bár 
mindkét információs ágat érintő vizsgálati eljárásaink száma nőtt, kiemelendő tendencia, 
hogy az információszabadságot érintő bejelentések és vizsgálatok száma és aránya évek óta 
növekedést mutat.  

A 990 vizsgálat alá vont ügyben 482 vizsgálatban állapítottunk meg részben vagy egészben 
valamilyen jogellenes adatkezelési gyakorlatot. A megállapított jogsértések száma 
összességében csökkent, mivel az előző évben 513 jogsértést regisztrálhattunk.  

A sérelmet megállapító ügyek közül 249 a személyes adatok kezeléséhez és 233 a közadatok 
nyilvánosságához volt köthető. Fontos adat, hogy a megállapított jogsértések száma az 
adatvédelmi ügyek esetében csökkent (-39) míg az információszabadságot érintőkében ismét 
– bár kismértében, de – nőtt 225-ről 233-ra (+8). Így a megállapított jogsértések 52 %-a az 
információs önrendelkezési jog, 48 %-a pedig az információszabadság jogának sérelmét 
jelezte.  
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A Hatóság vizsgálati tevékenysége mellett fontos kiemelni az érdemi jogi állásfoglalást 
tartalmazó ügyeink között az összesen 1 298 konzultációs ügyiratot is. Az ilyen típusú 
beadványainak száma 2016-ban is tovább emelkedett (+92 ügy). 

A Hatóság 2016-ban összesen 36 hatósági eljárást zárt le, amelyből 26 esetben állapított meg 
jogsértést és 10 esetben szabott ki bírságot. A bírság nyilvántartását hatóságunk végzi, viszont 
a teljes bírság bevétel a központi költségvetés bevétele lesz.  

Évek 

Eljárások 
száma 

A Hatóság döntései 
A kiszabott 

bírság összege 

 

Végzés 
eljárás 

megszünteté-
séről 

Bírságot is 
megállapító 
határozat 

Bírságot 
nem 

tartalmazó 
határozat 

 

áthúzódó ügyek, 
2016-ban született 

döntés 
14 6 5 4 6.900.000 Ft 

2016-ban indult 
ügyek 

63 4 5 12 13.300.000 Ft 

 

Ezen ügyeink nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az Infotv. 38. § (2) bekezdésében 
meghatározott, az információs jogok érvényesülésének elősegítésére irányuló 
tevékenységünk eredményei a gyakorlatban is megvalósulhassanak. 

A Hatósághoz a 2016. év során is jelentős mennyiségű olyan vizsgálati bejelentés és 
konzultációs beadvány érkezett, amely az elektronikus megfigyelőrendszerekhez, 
kamerarendszerekhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozott. A „kamerás ügyek” jelentik ez 
évben is a leggyakoribb ügytípust, arányában a legtöbb beadvány e tárgyban érkezik.  

2016-ban összesen 117 nemzetközi ügyünk volt, ezen felül 34 vizsgálati, illetve hatósági 
ügynek külföldi vonatkozása is volt (például európai uniós, vagy harmadik országbeli 
adatkezelőt, adatfeldolgozót érintett a bejelentés).  

A minősített személyes vagy közérdekű adatok kezelését összesen 70 vizsgálat érintette, ami 
azt jelenti, hogy a titokvédelmi ügyeink száma az előző évhez képest megháromszorozódott. 

Az adatvédelmi audit ügyek száma 13 volt, a BCR-eket, a kötelező szervezeti szabályozások 
(Binding Corporate Rules) Hatóság általi jóváhagyását érintő ügyeink száma 54 volt. A 
NAIH-hoz 2016-ban 47 közérdekű adatigénylés érkezett, melyek mindegyikét 
megválaszoltuk. Az adatigénylések száma az előző évhez képest nem változott. 

Adatvédelmi tevékenység 

A Hatósághoz folyamatosan érkeznek olyan bejelentések, amelyekben az állampolgárok azt 
kifogásolták, hogy az adatkezelők a személyes adataik kezeléséről kért tájékoztatást nem 
vagy nem megfelelően teljesítették, illetve az érintetti jogaik gyakorlását nem biztosították. A 
2016-os év eljárási tapasztalatai azt igazolták, hogy a bejelentők panaszai az esetek túlnyomó 
többségében megalapozottak.  
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Ezzel kapcsolatosan, a Hatóság különös gondossággal járt el a következő vizsgálatok során, 
az érintetti jogok érvényesülése kapcsán:  

– Külföldi adattovábbítások 
– A szakvéleményekkel kapcsolatos adatkezelések  
– A tudakozó szolgáltatással kapcsolatos panaszok 
– Egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos ügyek  
– Szcientológia vizsgálat  
– Hangfelvételek megismerhetősége és a másolat kiadásához való jog  
– A munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről  
– A webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelmények meghatározása  

Információszabadság tevékenység 

A NAIH Alaptörvényből fakadó kötelezettsége nemcsak a személyes adatok védelme, de az 
állampolgárok azon alkotmányos jogának garantálása is, hogy az állam működését és 
gazdálkodását tényszerűen jellemző közérdekű, közérdekből nyilvános adatokhoz szabadon 
hozzáférjenek. A transzparencia érvényre juttatásáért 2016-ban is sok állami, önkormányzati 
szervvel, ezek többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben kellett vizsgálatot 
folytatni, felszólítással élni, illetve amennyiben a Hatóság intézkedéseinek nem volt 
foganatja, úgy jelentésben összegezni a mulasztásokat. 

Közérdekből nyilvános személyes adatok kapcsán a NAIH 2016-ban is számos olyan ügyet 
kapott, amelyben azt kellett vizsgálnia, hogy a közfeladatot ellátó személyek bizonyos 
személyes adatai mennyiben ismerhetőek meg. A beadványokban leggyakrabban az említett 
személyi kör részére adott egyedi, vagy rendszeres juttatások, illetőleg a vagyonnyilatkozatok 
nyilvánosságának kérdésköre merült fel. 

NAIH korrupció megelőzésével kapcsolatos tevékenységei 

A NAIH számos esetben hangsúlyozta, hogy az információszabadság kiemelt szerepet tölt be 
a korrupció megelőzésében és üldözésében. Az ebbe a körbe tartozó bűncselekmények 
elkövetéséért való felelősségre vonáshoz elengedhetetlenül szükséges a transzparencia 
követelményének érvényesülése. A nyilvánosság elrettentő hatása továbbá hatékonyan képes 
megelőzni az esetleges visszaéléseket. A NAIH ezért mindig is kiemelt figyelmet fordít a 
korrupció megelőzésével kapcsolatos feladatok ellátására, megvalósítására és támogatására. 

A terrorizmus elleni fellépés: a terrorveszély helyzet szabályozása 

2016 elején a Honvédelmi Minisztérium a parlamenti pártok bevonásával egyeztetéseket 
folytatott az Alaptörvény különleges jogrendre vonatkozó szabályainak terror 
veszélyhelyzettel kapcsolatos kiegészítéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó 
törvénymódosító csomagról. A Hatóság számára az érdemi kérdés az volt, hogy miként 
fogják érinteni az információs alapjogokat a tervezett változtatások. Emellett azt is 
értékelnünk kellett, hogy összhangban van-e a közérdekű adatok megismeréséhez való joggal 
és a demokratikus jogállamiság alkotmányos értékeivel az Alaptörvény módosításáról folyó 
politikai egyeztetés. 

A terrorizmus elleni fellépés: a belügyi törvénycsomag 

A Belügyminisztérium által előkészített terrorellenes törvénycsomag a közelmúlt 
történéseire, így különösen a nyugat-európai nagyvárosokban elkövetett terrortámadásokra és 
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a migrációs nyomás erős növekedésére, valamint az ezzel összefüggő káros jelenségre 
reagálva olyan módosításokat irányzott elő, amelyek egy része az információs önrendelkezési 
jog korlátozására vonatkozott. 

A terrorellenes fellépés: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatók együttműködésre 
kötelezése 

Az infokommunikációs technika gyors fejlődése nem állt meg azzal, hogy a vezetékes 
telefonszolgáltatás mellett megjelent és széleskörűen elterjedt a mobiltelefon. Az új 
generációs elektronikus hírközlési hálózatokban mindinkább egységesül a 
hangkommunikációs és az elektronikus adattovábbítás 

A terrorellenes fellépés: a közlekedési infrastruktúra biztonságával kapcsolatos adatok 
védelme 

Szintén a terrorcselekmények megelőzése volt a deklarált célja azoknak a 
törvénymódosításoknak, amelyek a vasúti közlekedési infrastruktúra és az állam, valamint a 
lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények biztonságos működtetésével 
kapcsolatos adatok nyilvánosságának korlátozását teszik lehetővé. 

A NAIH nemzetközi szerepvállalásai 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 38. § (4) bekezdés e) pontja alapján a NAIH törvényben meghatározott szervekkel 
vagy személyekkel együttműködve képviseli Magyarországot az Európai Unió közös 
adatvédelmi felügyelő testületeiben. A nemzetközi kapcsolattartás és az európai adatvédelem 
fő szereplői közé tartoznak a nemzeti adatvédelmi hatóságok, az Európai Adatvédelmi Biztos 
és az Európa Tanács, melyekkel a NAIH napi szinten együttműködik. 

Arcades-projekt  

Az Európai Unió Bizottsága által támogatott, 2014-ben indult Arcades-projekt 
(„ARCADES”„Introducing dAta pRoteCtion AnD privacy issuEs at schoolS in the European 
Union”, „Bevezetés az adatvédelembe és az adatvédelmi problémákba az Európai Unió 
iskoláiban”) 2016-ban sikeresen lezárult. 

Tavaszi konferencia  

A Budapesti Tavaszi Konferenciát, Hatóságunk rendeztem meg 2016. májusában, 
(http://www.naih.hu/budapest-springconf), mely az unió számára is 2016 kiemelkedő 
nemzetközi eseménye volt.  1991 óta minden évben összegyűlnek az európai adatvédelmi 
hatóságok az aktuális és közös szakmai kérdések megvitatására. A konferencia tagjai 
formális akkreditáció útján nyernek felvételt, az esemény nyitó része sajtó nyilvános, de ezt 
követően a tanácskozás zártkörű, azon csak a regisztrált tagok és meghívott előadók, 
valamint a fogadó szervezet szakértői vehetnek részt. 2006 után 2016. május 26-27-én ismét 
Budapest – vagyis a NAIH – látta vendégül a több, mint 100 regisztrált résztvevőt. 

Macedón projekt – a macedón adatvédelmi hatóság számára történő ismeretek átadására 

Az EUROPAID által finanszírozott „Support to access to right on protection of personal data 
in Macedonia (EuropeAid/135668/IH/SER/MK)” elnevezésű pályázat keretében, amelyben a 
NAIH konzorciumi partnerként vesz részt, 2016–ban sor került az első szakértői 
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tanulmányutakra a Macedón Köztársaságban. A három NAIH szakértő témái: nemzetközi 
adatvédelmi együttműködés, a két információs jog összhangjának megteremtése, valamint a 
bíróságok, ügyészségek és az ombudsman adatkezeléseinek egyes kérdései. A szakértői 
munka 2017-ben is folytatódik. 

Részvétel Málta schengeni értékelésében 

Málta schengeni joganyagnak való adatvédelmi megfelelőségi ellenőrzésére 2016. 
szeptember 5-9. között került sor helyszíni ellenőrzés keretein belül, amelyen a NAIH 
szakértője is részt vett. A 10 főből álló delegációba különböző tagállamokból és az Európai 
Bizottságtól érkeztek szakértők, míg az Európai Adatvédelmi Biztos képviselője 
megfigyelőként volt jelen. Az ellenőrzés áttekintette a vonatkozó joganyagot és annak helyi 
hatóságok által történő alkalmazásának gyakorlatát. 

A Schengeni Információs Rendszerrel (SIS) kapcsolatos állampolgári megkeresések 

A SIS, mint a belső határok eltörléséből és a külső határok megszigorított ellenőrzéséből 
eredő biztonsági kockázatokat kezelő rendszer, szigorú adatvédelmi szabályok alapján 
működik. Ezek betartását az Európai Adatvédelmi Biztos (EDPS) és a tagállami adatvédelmi 
hatóságok – Magyarországon a NAIH – rendszeresen ellenőrzik. 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2016. évi összesített előirányzataihoz 
kapcsolódó teljesítések levezetése  
 

 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 
  

665,9 573,5 573,5 665,3 615,0 92,4 92,4 

ebből: személyi 
juttatás 

357,7 359,8 359,8 375,5 370,6 103,6 98,7 

Bevétel 
  

149,7 0 0 35,1 35,1 23,4 100,0 

Támogatás 
  

517,4 573,5 573,5 573,8 573,8 110,9 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

55,2 - - - 56,4 102,2 -  

Létszám (fő)  
  

62 68 68 68 68 109,7 100,0 

 

A 2016. évi költségvetési tervezéshez általunk benyújtott, működési és fejlesztési célú 
igényeinket alátámasztó dokumentumok alapján, az Országgyűlés által elfogadott 2016. évi 
költségvetési támogatás 10,8%-kal, 56,1 millió forinttal haladta meg a 2015. évi eredeti 
előirányzatot. Ennek fő oka az info. törvény módosítása által a hatósági többletfeladathoz 
rendelt többlet forrás a magyarázata. A 2016. évi felhasználás 7,6%-kal kevesebb, mint az 
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előző évi. Ennek magyarázata, hogy az EKOP pályázat lezárásra került 2015. évben, mely 
jelentős többlet forrást nyújtott a hatóság számára 2015. évig. Az egyéb bevételi előirányzat 
drasztikus 114,6 millió forint csökkenést mutat az előző évhez képest. Ennek oka szintén az 
EKOP pályázat 2015. évi lezárásához, és az Arcades gyermekjogi projektből származó 
többletbevételre vezethető vissza.  A kiadási előirányzat – a módosított előirányzathoz képest 
– amely nagyobb részben a működési költségvetésünket érintette, 7,6%-os csökkenést mutat, 
melyből a személyi juttatás növekedése 3,6%-os.  

A következő táblázat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság összesített 
előirányzat módosítási adatait tartalmazza. 

 

millió forintban egy tizedessel                 fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

573,5  573,5 359,8 68 

Módosítások jogcímenként           
Kormány hatáskörű módosítás 0,3  0,3 0,2   
Fejezeti hatáskörű módosítás  30,6 30,6   15,0   
Intézményi hatáskörű módosítás  60,9 60,9   0,5   
2016. évi módosított előirányzat 665,3 91,5 573,8 375,5 68 

 
A 2015. évi C. törvény szerinti költségvetési előirányzatunk 573,5 millió forint volt. Az ebből 
rendelkezésre álló eredeti személyi előirányzat 359,8 millió forint.  

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása teljes egészében teljesült 
2016-ban. Ebből a személyi előirányzatra fordítódott 4,4 millió forint.  

A 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat értelmében a hatóság részére térített bérkompenzáció 
0,3 millió forint, melyből a személyi előirányzatot érintette 0,2 millió forint.  

A 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2015. évi fejezeti tartalék (kötelezettséggel 
nem terhelt költségvetési maradvány) felhasználása tárgyi eszközök beszerzésére lett 
átcsoportosítva.  

Az egyéb többletbevétel összesen 21,1 millió forint volt, melyből a személyi 
előirányzatunkra történő átcsoportosítás 15 millió forint volt. A többletbevétel részben az 
uniós kötelező részvételek kiadásainak visszatérítéséből, részben az audit bevételből tevődik 
össze.  

A KKM a Drón konferenciánk támogatására 4,5 millió forintot utalt át.  

A személyi előirányzatból 3,9 millió forint átcsoportosítása történt az egyéb működési 
előirányzatra.  
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság mint költségvetési szerv 2016. évi 
intézményi szintű előirányzataihoz kapcsolódó teljesítési adatai   

 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 
  

656,4 573,5 573,5 655,8 605,5 92,2 92,3 

ebből: személyi 
juttatás 

357,7 359,8 359,8 375,5 370,6 103,6 98,7 

Bevétel 
  

149,7 0 0 35,1 35,1 23,4 100,0 

Támogatás 
  

507,9 573,5 573,5 573,8 573,8 113,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

45,7 – - - 46,9 102,6  - 

Létszám (fő)  
  

62 68 68 68 68 109,7 100,0 

 

A 2016. évi költségvetési tervezéshez általunk benyújtott, működési és fejlesztési célú 
igényeinket alátámasztó dokumentumok alapján, az Országgyűlés által elfogadott 2016. évi 
támogatás 12,9%-kal, 65,6 millió forinttal emelkedett 2015. évhez képest. Az egyéb bevételi 
előirányzat drasztikus 114,5 millió forint csökkenést mutat az előző évhez képest. A kiadási 
előirányzat – a módosított előirányzathoz képest – amely nagyobb részben a működési 
költségvetésünket érintette, 7,7%-os csökkenést mutat, melyből a személyi juttatás 
csökkenése 1,3%. 

A következő táblázat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság intézményi szintű 
előirányzat módosítási adatait tartalmazza. 

millió forintban egy tizedessel                 fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

573,5   573,5 359,8 
68 

Módosítások jogcímenként           
Kormányzati hatáskörű 
módosítás 

0,3   0,3 0,2 
  

Fejezeti hatáskörű módosítás 21,1  21,1  15   
Intézményi hatáskörű módosítás 60,9 60,9   0,5   
2016. évi módosított 
előirányzat 

655,8 82,0 573,8 375,5 68 
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A 2015. évi C. törvény szerinti költségvetési előirányzatunk 573,5 millió forint volt. Az ebből 
rendelkezésre álló eredeti személyi előirányzat 359,8 millió forint.  

A 2015. évi 46,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása teljes 
egészében megvalósult 2016-ban. Ebből a személyi előirányzatra fordított összeg 4,4 millió 
forint volt. 

A 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat értelmében a hatóság részére térített bérkompenzáció 
0,3 millió forint, melyből a személyi előirányzatot érintette 0,2 millió forint.  

Az egyéb többletbevétel összesen 21,1 millió forint volt, melyből a személyi 
előirányzatunkra történő átcsoportosításra 15 millió forint történt. A többletbevétel részben az 
uniós kötelező részvételek kiadásainak visszatérítéséből, részben az audit bevételből tevődik 
össze.  

A Drón konferenciánkat a KKM 4,5 millió forinttal támogatta, mely összeg 2016. évben 
érkezett meg.   

A személyi előirányzatból 3,9 millió forint átcsoportosítása történt az egyéb működési 
előirányzatra.  

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok  

Fejezeti tartalék 

millió forintban egy tizedessel                 fő 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 
  

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

  
ebből: személyi 
juttatás 

  0 0 0 0     

Bevétel 
  

  0 0 0 0     

Támogatás 
  

9,5 0 0 0 0 0   

Előző év 
költségvetési 
maradványának 
igénybevétele 

9,5 – 0 0 0 0   

 

A 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2015. évi fejezeti tartalék visszahagyása 
történt, mely felhasználásra került tárgyi eszközök beszerzésére. 
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A következő táblázat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság összesített előirányzat 
módosítási adatait tartalmazza 

 millió forintban egy tizedessel         fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0 0 0 0 0 

Módosítások jogcímenként           
Maradvány igénybevétel 9,5 9,5 0 0 0 
2016. évi módosított előirányzat 9,5 9,5 0 0 0 

 

A 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2015. évi fejezeti tartalék (kötelezettséggel 
nem terhelt költségvetési maradvány) felhasználása tárgyi eszközök beszerzésére lett 
átcsoportosítva.  

A kiadási előirányzat teljesítése  

adatok millió Ft-ban 

 Kiadási jogcímek Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány  

Személyi juttatások 375,5 370,5 5,0 
Munkaadókat terhelő járulékok 107,5 105,3 2,2 
Dologi kiadások 126,2 105,6 20,6 
Beruházások 46,5 24 22,5 

Összesen 655,7 605,4 50,3 
 

A kiemelt személyi módosított előirányzat 375,5 millió forint volt, melynek 77,5%-a a 
törvény szerinti illetményre lett kifizetve, 

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2016. évi kiadási 
előirányzatának teljesítése 105,3 millió forint volt.  

A dologi előirányzat kiadási teljesítési adatain (105,6 millió forint) belül, a teljes dologi 
kiadásokhoz viszonyítva, készletbeszerzésre 10,4%, a kommunikációs szolgáltatásokra 
10,2%, szolgáltatási kiadásokra 42,9%, a kiküldetések, reklám és propaganda kiadásokra 
17,1%, 19,4% pedig az egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre.  

Intézményi beruházások között az immateriális javak beszerzésére 0,44 millió forintot, 
informatikai eszközök beszerzésére a módosított felhalmozási előirányzat 11,9%-kát. Az 
egyéb tárgyi eszközök beszerzése 7,8 millió forint volt. 

A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 5,1 millió forint 
volt.  

 

A Hatóság 2016. évi mérlege 

A mérleg főösszege a 2016. december 31-i mérleg szerint 122,2 millió forint. Csökkenése az 
előző évihez képest nem számottevő, vagyis 2,1 millió forinttal, 1,7%-kal kevesebb, a 2015. 
évihez képest. Ez a csökkenés részben a 2015. évet érintő nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök 4,8 millió forint értékű csökkenésből, 4,4 millió forint pénzeszköz 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
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1. Feladatkör, tevékenység 
Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 
Honlap címe: www.egyenlobanasmod.hu;  
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság vagy EBH) jogállását tekintve az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző, az ország 
egész területére kiterjedő illetékességű, autonóm államigazgatási szerv (Ebktv. 33. §). Mint 
államigazgatási szerv, hatósági eljárása során az Ebktv-n túl a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályai szerint jár 
el. A hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg, döntései ellen fellebbezésnek 
helye nincs, határozataival szemben bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróságtól.  
 
A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban 
sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból hatósági eljárást 
folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. A 
hatóság legfőbb feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott 
panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. 
 
A hatóság eljárása többnyire kérelemre indul, mely előterjeszthető - formai kényszer nélkül – 
szóban, írásban vagy az ügyfélkapun keresztül. A kérelmek benyújtásában, az egyenlő 
bánásmód követelményével és annak érvényesítésével összefüggő felvilágosításban, valamint 
a jogi tanácsadásban jelentős szerepe van a megyei referensi hálózatnak, amely a megyékben 
több helyen, hetente rendszeres ügyfélfogadási időpontokban segíti a hatékony jogvédelmet és 
a hatóság munkáját. 
 
A hatóság tevékenységében jelentős figyelmet fordít a vonatkozó, nemzetközi jogi 
szabályozások, gyakorlat és a hazai bírósági döntések, joggyakorlat nyomon követésére és 
beépítésére saját határozataiba. A hatóság részt vesz több nemzetközi szervezet munkájában. 
 
Az Egyenlő Bánásmód hatóság 2016. évi tevékenysége a számok tükrében 
 
A hatóság tevékenységének fő területét 2016-ban is az egyéni panaszok vizsgálata, a részére 
közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabálytervezetek véleményezése, a közvélemény 
tájékoztatása - a vizsgált esetek ismertetésén keresztül -, továbbá nemzetközi szervezetekkel 
(Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, EIGE, Equinet, Európa Tanács Rasszizmus és 
Intolerancia Elleni Bizottsága) történő kapcsolattartás képezte. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2016-ban 1017 db szakmai ügyet vizsgált, a tárgyévben 836 
írásos beadvány érkezett. A fenti ügymennyiségből határozattal zárt le 155 ügyet, végzéssel 
123 ügyet, tájékoztató levelet írt a beadványozónak 558 esetben, év végén folyamatban volt 
181 ügy, amely áthúzódott 2017-re. 
 
Az írásos beadványok számába beletartozik az a 73 panasz is, melyeket a 19 megyében 
dolgozó egyenlőbánásmód-referensek továbbítottak a hatósághoz. A megyei 
ügyfélfogadásokon további 1832 ügyfélkapcsolatot rögzítettek a referensek olyan ügyekben, 
amelyek nem a hatóság hatáskörébe tartoznak. 
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A legtöbb panasz Budapestről, Pest és Fejér megyéből érkezett, a legkevesebb panaszos pedig 
Heves, Vas és Nógrád megyékből kezdeményezte a hatóság eljárását. 
 
A 2016-ban vizsgált ügyekben a kérelmezők a védett tulajdonságok közül a 
panaszbeadványban leggyakrabban a fogyatékosságot (92 esetben), a nemzetiséghez való 
tartozást (69 esetben) és egyéb helyzetet (47 eset) jelölték meg. A hatóság határozataiban a 
kérelmező fogyatékosságával kapcsolatban állapította meg leggyakrabban az egyenlő 
bánásmód követelményének sérelmét. 
 
2016-ban 278 közigazgatási döntés született. A hatóság eljárása 96 esetben elutasító 
határozattal, 75 esetben eljárást megszüntető végzéssel zárult (eredménytelen hiánypótlási 
felhívás, visszavont kérelem), 46 esetben érdemi vizsgálat nélküli elutasítással végződött. A 
hatóság 31 esetben állapította meg, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód 
követelményét és 28 esetben a felek egyezségkötését jóváhagyó határozatot hozott. 
 
A hátrányos megkülönböztetés területeit tekintve a legtöbb jogsértést megállapító határozat 
tavaly is a foglalkoztatással kapcsolatban született (11 jogsértést megállapító határozat), 
amelyet az önkormányzatok által elkövetett jogsértések területe követ, a közfoglalkoztatás 
kivételével, egyebek mellett az akadálymentesítés hiánya miatt megállapított jogsértésekkel (7 
ügy). 
 
A szankciók körében a hatóság a legtöbb esetben (25 eset) eltiltotta az eljárás alá vont 
ügyfelet a további jogsértő magatartástól. Bírság kiszabására 13 alkalommal és összesen 4,8 
millió forint összegben került sor, a bírság legmagasabb összege alkalmanként 1,0 millió 
forint volt. A határozat nyilvánosságra hozatalának elrendelését 15 ügyben tartalmazta a 
közigazgatási döntés a hatóság, illetve az eljárás alá vont ügyfél honlapján. Ezen felül 7 
esetben, összesen 0,7 millió forint összegben eljárási bírság is kiszabásra került. 
 
A hatóság döntéseivel szemben benyújtott kereseteket a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság bírálta el, 2016-ban 16 esetben elutasította a kereseti kérelmet, 2 esetben 
hatályon kívül helyezte a hatóság döntését, 2 további ügyben a hatályon kívül helyezés mellett 
a bíróság új eljárás lefolytatására kötelezte a hatóságot. További 4 esetben a keresetlevelet 
idézés kibocsátása nélkül utasította el, egy további ügyben pedig megszüntette a pert, mivel a 
felperes a kereseti kérelmét visszavonta. 
 
A Kúria elé került ügyekben az elsőfokú ítéletet egy esetben helyezte hatályon kívül a legfőbb 
bírói fórum és utasította új eljárásra a bíróságot, egy további ügyben pedig hatályában 
fenntartotta az elsőfokú bíróság ítéletét. 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
 
A hatóság a tavalyi évben is tagja volt az Equinetnek, annak munkájában aktívan részt vett. 
Munkatársaink 2016-ban is az Equinet két munkacsoportjába, az Esélyegyenlőségi jog a 
gyakorlatban és a Nemek közötti egyenlőség csoportok munkájába kapcsolódtak be, továbbá 
az újonnan felállított, a kvázi bírói hatáskörrel rendelkező egyenlő bánásmóddal foglalkozó 
szervezeteket tömörítő csoportban is képviseltettük magunkat. 
 
Tavalyi évben részt vettünk Bécsben, az egyenlő esélyű hozzáférés és ésszerű alkalmazkodás 
témakörében rendezett Equinet szemináriumon, amelynek témája a fogyatékos embereket 
érintő diszkrimináció kérdésköre volt, ezen belül a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
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hozzáférés és az ésszerű alkalmazkodás fogalmára kívánt rávilágítani az európai uniós és a 
nemzetközi joggyakorlat tükrében. 
 
Részt vettünk a Prágában az Equinet és a cseh ombudsman - amely egyben a cseh egyenlő 
bánásmóddal foglalkozó szervezet is - által közösen szervezett, a nemek közötti egyenlőség 
kérdésével az oktatás területén foglalkozó szemináriumon. A képzés célja az volt, hogy az 
egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek munkatársai számára fórumot biztosítson a 
kölcsönös információcserére és tanulásra, valamint a legfőbb kihívások és jó gyakorlatok 
megvitatására a nőket, illetve férfiakat érő hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, 
különös figyelemmel az oktatás területén jelen lévő diszkriminációs jelenségekre.  
 
Az EBH elnöke és munkatársa képviselte a hatóságot az Equinet Brüsszelben megtartott évi 
rendes közgyűlésén. A közgyűlésen az Equinet vezetősége beszámolt a szervezet 2015-ös 
tevékenységéről, ismertette az elmúlt év költségvetését, a 2016-os év munkatervében 
előirányzottak megvalósulását, illetve a 2017-os évre szóló munkatervet, melyet a tagság 
egyhangúan megszavazott. A résztvevők szavaztak továbbá Bosznia-Hercegovina Emberi 
Jogok Ombudsmani Hivatalának az Equinet soraiba való felvételéről. 
 
Tavaly ősszel rendezte meg az Equinet közösségi média képzését a tagszervezetek 
kommunikációs szakemberei számára. A hatóság munkatársának részvételével megtartott 
tréningnek a Facebook dublini irodája adott otthont, amely egyben a médiavállalat eurázsiai 
központja is. A képzés során nyolc szekció előadásait hallgathatták, valamint két 
műhelyfoglalkozás keretében interaktív formában is tapasztalatot cserélhettek a résztvevők. 
Ezen felül a tagszervezetek képviselői részt vehettek a Facebook EMEA internetbiztonság-
politikai menedzserének prezentációján is. A dublini képzés közös alapot teremtett a 
kommunikációs feladatot ellátó szervezeti egységek számára a továbbgondolkodás, valamint 
a tapasztalatcsere vonatkozásában, egyúttal kiváló hálózatépítő lehetőségnek bizonyult. 
 
A hatóság jelen volt a Budapesten, az Equinet és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által 
közösen szervezett, a nemzetiséghez való tartozáson alapuló diszkrimináció elleni küzdelem 
kérdéseivel foglalkozó szemináriumon.  
 
Munkatársunk részt vett a Brüsszelben „A nemek közötti egyenlőség határterületei” címmel 
megrendezett konferencián, melynek témája az interszekcionalitás kérdésköre volt, továbbá 
részt vettünk az ECRI 2016. május 26-án és 27-én Strasbourgban megtartott szemináriumán.  
 
Kommunikáció 

 
Kommunikációs szempontból a 2016-os év a kampányok éve volt. A budapesti 
plakátkampány, a referensi hálózatra koncentráló megyei médiakampány és az 
egyenlőbánásmód-referensek közreműködésére épített rendezvénysorozat, valamint a hatóság 
honlapján és közösségi oldalán futó online kampány hívta fel 2016-ban a figyelmet a 
diszkriminációval szemben garantált jogokra.  
A hatóság közösségi felületét népszerűsítő, illetve a hatósági eljárással kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat (GYIK) megosztó  on-line kampány eredményei meggyőző 
adatokat szolgáltattak arról, hogy a hatóságról és a jogorvoslati lehetőségek igénybevételéről 
szóló, egyszersmind az esetjogról is tájékoztató információk közzétételének az online és 
közösségi média egyaránt alkalmas eszköze. 
A hatóság munkatársai 2016-ban 116 alkalommal tudásmegosztásban, 7 alkalommal 
nemzetközi programban vettek részt, 16 képzési és szakmai programban tartottak előadásokat 
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és ismertették meg a résztvevőkkel az emberi méltóság védelmének jogszabályait és a 
jogorvoslati eljárás eszközeit.  
A sajtó 702 alkalommal tudósított a hatóság tevékenységéről, munkatársai 27 esetben 
fordultak közvetlenül a hatósághoz.  
 
2016-ban a hatóság honlapja 281 709 oldalletöltés mellett 36 804 egyedi látogatót regisztrált. 
Felületén 66 jogesetet, 10 nyilvános határozatot, 5 bírósági döntést és 40 szakmai hírt 
tekinthettek meg a látogatók. 2016-ban megjelent meg az EBH fűzetek sorozat második 
kiadványa Zaklatás az oktatás területén címmel. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
 
 

 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság cím millió forintban egy tizedessel    fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi C. törvény szerinti előirányzat 334,2 1,0 333,2 148,0 25 
Módosítások jogcímenként *           
Kormány hatáskörű előirányzat módosítás           
 -400/2015.(XII.15.)Korm.r.szerinti 
kompenzáció 

0,2   0,2 0,2 
  

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás           
 intézményi többletbevételek 2,1 2,1       
 - maradvány igénybevétele 4,2 4,2       
Intézményi hatáskörű előirányzat 
módosítás 

        
  

 - maradvány igénybevétele 48,0 48,0   1,3   
 - átcsoportosítás       -1,6   
2016. évi módosított előirányzat 388,7 55,3 333,4 147,9 25 

Egyenlő Bánásmód Hatóság alcím millió forintban egy tizedessel    fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi C. törvény szerinti előirányzat 334,2 1,0 333,2 148,0 25 
Módosítások jogcímenként *           
Kormány hatáskörű előirányzat 
módosítás 

        
  

 -400/2015.(XII.15.)Korm.r.szerinti 
kompenzáció 

0,2   0,2 0,2 
  

Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás           
 intézményi többletbevételek 2,1 2,1       
Intézményi hatáskörű előirányzat 
módosítás 

        
  

 - maradvány igénybevétele 48,0 48,0   1,3   
 - átcsoportosítás       -1,6   
2016. évi módosított előirányzat 384,5 51,1 333,4 147,9 25 
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Kormány hatáskörű előirányzat módosítás keretében az 1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat 
alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja címén 
-1 főt érintően - 0,2 millió forint többlettámogatást kaptunk. 
 
2016. évben irányítószervi hatáskörben 2,1 millió forint többletbevétel előirányzatosítására 
került sor, melyből dologi (0,5 millió forint) és beruházási (1,6 millió forint) kiadási 
keretünket növeltük meg.  
 
Intézményi hatáskörű előirányzat módosításokat - összesen 48,0 millió forint összegben – a 
következők miatt hajtottunk végre: 
- felhasználásra került a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 44,0 millió 

forintos összege; 
- az 1768/2016. (XII. 15.) Kormányhatározat értelmében előirányzatosításra került a 2015. 

évről áthúzódó meghiúsult kötelezettségvállalásból adódó 0,1 millió forint, mely 
átutalásra került a Miniszterelnökség fejezet részére; 

- az 1822/2016. (XII. 22.) Kormányhatározat alapján előirányzatosításra került a 2015. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,9 millió forintos összege, mely átutalásra 
került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére; 

- kiemelt előirányzataink közötti nullszaldós átcsoportosítás valósult meg 1,6 millió forint 
összegben. 

 
 
 

Egyenlő Bánásmód Hatóság cím        millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  319,1 334,2 334,2 388,7 331,3 103,8 85,2 

ebből:  személyi 
juttatás 

130,9 148,0 148,0 147,9 137,1 104,7 92,7 

Bevétel 29,4 1,0 1,0 3,1 3,1 10,5 100,0 

Támogatás  321,6 333,2 333,2 333,4 333,4 103,7 100,0 

Költségvetési maradvány  20,3 – – 52,2 52,2 257,1 100,0 

Létszám (fő)   22 25 25 25 22     
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
A személyi juttatások és a létszám alakulása 
 
A személyi juttatások 2016. évi eredeti előirányzata 148,0 millió forint volt.  Ezt az összeget 
az előző évi maradvány felhasználása (1,3 millió forint), a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (0,2 millió forint), továbbá az egyéb intézményi 
hatáskörű (-1,6 millió forint) módosítások együttesen 147,9 millió forintra módosították. 
Az év folyamán keletkező ideiglenes bérmegtakarításból a dologi kiadásoknál és 
munkaadókat terhelő járulékoknál jelentkező többletkiadások finanszírozására 1,6 millió 
forintot csoportosítottunk át. 
 
A személyi juttatások előirányzatán belül az illetményen felüli juttatások a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak és a Hatóság elfogadott Cafetéria, illetve Közszolgálati és szociális 
szabályzatának megfelelően kerültek megtervezésre, illetve kifizetésre. Az éves cafetéria 
keret bruttó 0,2 millió forintban került meghatározásra. Év közben 17 fő részesült 
teljesítményértékelés alapján pénzjutalomban, év végén pedig ajándékutalvány juttatásra is 
sor került. 
 
Az illetmény +5,0 - +30%-os mértékű eltérítése 13 fő esetében valósult meg, a fennmaradó 
létszám illetmény beállási szintje 100%-os volt. Fentiek hatására a 2016. évi átlagos keresetek 
az előző évhez viszonyítva 6,5%-os növekedést mutatnak.  
A Hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások mellett 3,4%-os arányt képviseltek a külső személyi juttatások, 
mely az előző évekhez képest folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.  
 
A személyi juttatások 2016. évi teljesítési adata mindösszesen 137,1 millió forint volt. 
 
A Hatóság határozatlan időre engedélyezett költségvetési létszáma 25 fő volt. Az állományba 
tartozók 2016. december 31-i záró létszáma 22 fő volt, melyből 21 fő köztisztviselő, 1 fő 
munkavállaló. Állományon kívül 2 főt megbízási jogviszonyban foglalkoztattunk. Éves 
átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő volt, melyből szakmai tevékenységet látott el 18 

Egyenlő Bánásmód Hatóság alcím   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 314,9 334,2 334,2 384,5 327,1 103,9 85,0 

 ebből:  személyi juttatás 130,9 148,0 148,0    147,9 137,1 104,7 92,7 

Bevétel 29,4 1,0 1,0    3,1 3,1 10,5 100,0 

Támogatás 317,4 333,2 333,2 333,4 333,4 105,0 100,0 

Költségvetési maradvány 16,1 – – 48,0 48,0    298,1 100,0 

Létszám (fő)  22 25 25 25 22   
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fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 4 fő. Felsőfokú végzettséggel a foglalkoztatottak 
közül 19 fő rendelkezett. Az időszak végén a munkajogi záró létszám 26 fő volt. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 39,7 millió forintról - a személyi 
juttatásoknál már szerepeltetett tényezők miatt - év közben 42,7 millió forintra módosult. A 
tényleges felhasználás 38,1 millió forint volt. A módosított előirányzat az év folyamán teljes 
mértékben biztosította a személyi jellegű kifizetéseket terhelő szociális hozzájárulási adó és 
járulékok fedezetét. 
 
Dologi kiadások alakulása 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 138,8 millió forint volt, melyet év 
közben az alábbi tényezők befolyásoltak:  
− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása (30,8 millió forint); 
− személyi juttatás előirányzat megtakarításaiból történt átcsoportosítás (1,0 millió forint);  
− befolyt többletbevételeink előirányzatosítása (0,5 millió forint); 
Mindezek hatására a dologi kiadások előirányzata 171,1 millió forintra módosult. 
 
Dologi kiadásaink között az előző évek adataihoz képest csökkenő tendenciát mutattak a 
készletbeszerzések, melyek 2,7 millió forintot tettek ki. Ennek okai az üzemanyagárak 
korábbiaknál kedvezőbb alakulása mellett, a gépjárműpark korszerűsítése érdekében 
végrehajtott cserék voltak. 
 
Kommunikációs szolgáltatásokra 9,1 millió forintot fordítottunk, mely összeg 
nagyságrendileg megegyezik az előző évi kiadásokkal. 
 
Szolgáltatási kiadásokra 85,6 millió forintot költöttünk, melynek 51 %-át (43,9 millió forint) 
az elhelyezéshez kapcsolódó irodabérleti díjak tették ki, míg 33,9 millió forintot (39,6 %-át) a 
szakmai tevékenységet segítő (referensi hálózat, belső ellenőrzés) szolgáltatási kiadások 
adták.  
 
A vásárolt termékek és szolgáltatások után 23,4 millió forint általános forgalmi adó költség 
merült fel. 
 
Belföldi és külföldi kiküldetésekre 1,0 millió forintot fordítottunk, mely az egyre aktívabb 
nemzetközi kapcsolattartás hatására előző évhez képest növekedést mutat.  Az utak jelentős 
hányadánál a szállás- és az útiköltséget a külföldi partner biztosította, vagy utólag 
megtérítette. 
 
A reklám és propaganda kiadásokra fordított kiadásaink (8,7 millió forint) előző évhez képest 
ugrásszerű növekedést mutatnak, egyrészt az év elején lebonyolított budapesti 
plakátkampány, másrészt az őszi online média-, illetve a megyei referensek népszerűsítésére 
szánt helyi kommunikációs kampány hatására. Az év végén elindított új kutatási projekt 
pénzügyi kihatása következő költségvetési évben jelentkezik.  
 
A dologi kiadások 2016. évi teljesítési adata mindösszesen 131,9 millió forint volt.  
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Egyéb működési célú kiadások 
 
A nemzetközi tagsági díjak és az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalással nem terhelt, 
valamint meghiúsult kötelezettségvállalásból keletkezett maradvány befizetéséből adódóan 
4,3 millió forintban teljesültek.  
 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 7,4 millió forint volt, melyet év 
közben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása és 
többletbevételeink előirányzatosítása 18,5 millió forintra módosított. Elavult ügyintézői 
gépkocsink cseréjét, tágas, modern, uniós programok lebonyolítására is alkalmas 
tárgyalóhelyiség kialakítását, továbbá az ügyintézői munkaszékek teljes körű korszerűsítését 
hajtottuk végre belőle. 
 
Intézményi bevételek alakulása, jellege, típusai 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2016. évre összeállított elemi költségvetésében 1,0 millió 
forint működési bevételt tervezett, melyből az év folyamán 0,9 millió forint folyt be.   
 
Év közben 0,6 millió forint terven felüli a hatósági jogkörhöz köthető bevételünk keletkezett 
az eljárási és perköltségek visszatérítéséből.  
 
A gépjárműparkunk korszerűsítésével összefüggésben – a régi autók értékesítéséből – 1,6 
millió forint terven felüli felhalmozási bevételünk keletkezett. 
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 333,4 millió forint, míg az előző évi 
maradvány felhasználás 48,0 millió forint volt. 
 
Követelések  

A követelések 2016. évi záró állománya 3,5 millió forint volt. A követelések 6 %-a eljárási 
illetve perköltség, 94 %-a pedig az év végén meglévő előlegek állománya. 

A kisösszegű követelés nyilvántartásból történő kivezetése - behajthatatlanság miatt - 2016-
ban 2 esetben 42 ezer forint volt.  
Amikor az elmarasztalt fél önként nem teljesített hatósági átutalás benyújtására került sor. 
 
Előirányzat-maradványok alakulása 

 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenységének 2015. évi költségvetési maradványa 
48,0 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 44,1 millió forint. 
 
A 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása: 

− Személyi juttatás                                        1,3 millió forint, 
− Munkaadókat terhelő járulék                     2,4 millió forint,  
− Dologi kiadások                                       30,8 millió forint, 
− Intézményi beruházás                                9,6 millió forint. 
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A személyi juttatás (1,3 millió forint) és a munkaadót terhelő járulékok (2,4 millió forint) 
kiemelt előirányzatokon keletkezett kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány a 
megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak december havi megbízási díjából, belföldi és 
külföldi kiküldetések napidíjának elszámolásából továbbá az év végi ajándékutalvány 
juttatáshoz kapcsolódóan jelentkező közteher fizetési kötelezettségből adódott. 
 
A dologi kiadások előirányzatán jelentkező 30,8 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány tartalmazza a külső szolgáltatókkal végeztetett feladatok december havi 
szolgáltatási díjait, az informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjait, iroda és bútor 
bérleti díjakat, az egyenlőbánásmód referensek részére fizetendő szolgáltatási díjakat, 
valamint a decemberben indított kommunikációs kampányunk költségeit. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből 13,0 millió forint továbbra is a 
Hatóság elhelyezésével függ össze, mint bankgarancia adási kötelezettség fedezetéül szolgáló 
éven túli kötelezettségvállalás. 
 
Az intézményi beruházások előirányzatán jelentkező 9,6 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány a gépjárműparkunk korszerűsítésére kiírt közbeszerzési pályázat 
teljesítésének áthúzódásával és a tárgyalóhelyiség kialakításával és berendezésével 
összefüggésben jelentkezik. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenységének 2016. évi költségvetési maradványa 
57,4 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 41,9 millió forint. 
 
A 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása: 

− Személyi juttatás                                       3,8  millió forint, 
− Munkaadókat terhelő járulék                    4,5  millió forint,  
− Dologi kiadások                                      31,4  millió forint, 
− Intézményi beruházás                               2,2  millió forint. 

 
A személyi juttatás (3,8 millió forint) és a munkaadót terhelő járulékok (4,5 millió forint) 
kiemelt előirányzatokon keletkezett kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány a 
megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak december havi megbízási díjából, belföldi és 
külföldi kiküldetések napidíjának elszámolásából továbbá az év végi ajándékutalvány 
juttatásból és az ahhoz kapcsolódóan jelentkező közteher fizetési kötelezettségből adódott. 
 
A dologi kiadások előirányzatán jelentkező 31,4 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány tartalmazza a külső szolgáltatókkal végeztetett feladatok december havi 
szolgáltatási díjait, az informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjait, iroda és bútor 
bérleti díjakat, az egyenlőbánásmód referensek részére fizetendő szolgáltatási díjakat, a 2017. 
évre áthúzódó teljesítésű beszerzéseket, valamint a decemberben indított kutatási projekt 
költségeit. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi (13,0 millió forint) a Hatóság 
elhelyezésével összefüggően fedezetbiztosítási számlára elhelyezett összeg.   
 
Az intézményi beruházások előirányzatán jelentkező 2,2 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány a Kommunikációs és Partnerségi Főosztály kapacitásbővítésével, 
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számítástechnikai berendezéseink korszerűsítésével és az elnöki titkársági berendezés 
cseréjével összefüggésben jelentkezik. 
 
Kötelezettségek  

2016. évet 8,9 millió forint kötelezettség állománnyal zártuk, mely számlák áruszállítással és 
szolgáltatás igénybevétellel voltak kapcsolatosak. 

 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 
Fejezeti tartalék 

 

 
 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2016. évben Fejezeti kezelésű előirányzatoknál eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett. 
 
 
A Fejezeti tartalék 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, 4,2 millió forint 
átadásra került az 1822/2016. (XII. 22.) Korm. határozat értelmében a XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet részére. 
 

Fejezeti tartalék  millió forintban egy tizedessel      fő 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 

személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi C. törvény szerinti előirányzat      
Módosítások jogcímenként *      
Kormány hatáskörű előirányzat módosítás      

      
Fejezeti hatáskörű előirányzat módosítás      
 - maradvány igénybevétele 4,2 4,2    
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás      

      
2016. évi módosított előirányzat 4,2 4,2 0 0 0 

Fejezeti tartalék    millió forintban egy tizedessel                 
Megnevezés 2015. évi 

tény 
2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4,2   4,2 4,2 100,0 100,0 

 ebből:  személyi juttatás        

Bevétel        

Támogatás        

Költségvetési maradvány 4,2 – – 4,2 4,2 100,0 100,0 

Létszám (fő)         
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvénnyel (a 
továbbiakban: MEKH törvény) 2013. április 4-i hatállyal, mint önálló szabályozó szerv jött 
létre. Jogelődje a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény által létrehozott Magyar 
Energetikai Hivatal volt. 
A Hivatal a törvény alapján a villamosenergia-, földgáz és távhőellátással, illetve a 
víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási, illetve ár-  
és díjelőkészítői feladatokat lát el, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
díjszabályozásának előkészítésével kapcsolatos feladatait ellátó, önálló szabályozó szerv, 
amely csak jogszabálynak van alárendelve. A Hivatal emellett ellátja az egységes nemzeti 
energiastatisztikával kapcsolatos feladatokat, valamint hivatalos statisztikai szervként eleget 
tesz a hazai és nemzetközi szervezetek, illetve egyéb szervezetek számára történő 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 
A Hivatal tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre 
tájékoztatást ad az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságának. 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 814164 
Honlap címe: www.mekh.hu 
 
A Hivatal feladatait a MEKH törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény (a továbbiakban: GET.), a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Tszt.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: VET.), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vksztv.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban:Ht.) és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.), az 
energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, illetve az e törvények felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályok határozzák meg. 
 
Engedélyezés és felügyelet: 
Az ellátásbiztonság garantálása érdekében a VET, a GET, a Tszt. és a Vksztv. 
rendelkezéseivel összhangban a Hivatal engedélyben állapítja meg az engedélyköteles és 
kapcsolódó tevékenységek gyakorlásának feltételeit, valamint felügyeli a vonatkozó ágazati 
jogszabályokban foglaltak betartását, szükség esetén jogkövetkezményeket alkalmaz. A 2016. 
évben elvégzett feladatok a következők: 
 
− Villamos energia: A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete 

keretében a Hivatal 2016-ban összesen 551 határozatott hozott, ezen belül pedig 28 új 
engedélyt adott ki. A Hivatal a megújuló energiaforrást hasznosító termelők kérelmei 
alapján 287 esetben állapított meg kötelező átvételi jogosultságot, emellett folyamatosan 
vizsgálta a kötelező átvétel szabályainak betartását is. A Hivatal részt vett a megújuló 
alapú villamosenergia-termelés támogatási rendszerének átalakításában. 
A villamosenergia-piaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb 
feladatokat látta el: A biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében a Hivatal 
folyamatosan vizsgálta a hazai villamosenergia-piac helyzetét, az engedélyesek 
aktivitását, tevékenységét. Ennek keretében ellenőrizte az erőművek téli felkészülését, a 
jogszabályban előírt tüzelőanyag-készletek meglétét, helyszíni ellenőrzéseket tartott, 
valamint kivizsgálta a rendkívüli időjárási körülmények által okozott elosztói 
üzemzavarokat is. A Hivatal a határkeresztező kapacitás-felosztásra és a szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatással kapcsolatos nemzetközi 
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feladatokban a MAVIR ZRt.-vel és a HUPX Zrt.-vel együttműködve vett részt.  
Közreműködött a HUPX Zrt. intraday (napon belüli) piac 2016. év eleji létrehozásában. 

 
− Földgáz: A földgázpiaci szereplők engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 

2016-ban összesen 214 határozatot és 97 végzést hozott. Árszabályozással 
összefüggésben a Hivatal 10 határozatot hozott, 16 új működési engedélyt adott ki, 8 
földgáz-kereskedelmi és 1 korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes működési 
engedélyét, az engedélyesek kérelmére visszavonta. 
2016-ban a földgázpiaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb 
feladatokat látta el: Felügyelte a transzparens és jogszabályoknak megfelelő operatív 
piaci és engedélyesi működést, mely keretében folyamatosan ellenőrizte a piaci szereplők 
tevékenységét, a földgáz-kereskedelmi és rendszerüzemeltetői engedélyesek téli 
felkészülését, az engedélyesek forrásbiztosítási képességét, a 2016. év elejétől 
alkalmazandó korrekciós elszámolás tapasztalatait.  
A 2015 tavaszán elindult, egyetemes szolgáltatást érintő változás átnyúlt 2016. évre is. A 
Hivatal által felügyelt egyetemes szolgáltatói engedélyek visszaadása eredményeként 
2016. január 1-jei hatállyal az E.ON Energiaszolgáltató Kft., míg 2016. október 1-jei 
hatállyal a TIGÁZ Zrt egyetemes szolgáltatói engedélyesek felhasználói a Fővárosi 
Gázművek ellátásába kerültek.  
Az EU-s jogszabályoknak, így különösen a földgázszállító rendszerekben alkalmazott 
kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat 
létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről 
szóló 984/2013/EU Bizottsági rendelete (CAM NC) és a gázszállításirendszer-
üzemeltetők közötti rendszer-egyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzat létrehozásáról szóló 312/2014/EU Bizottsági rendelete (BAL NC) 
rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében a Hivatal aktívan közreműködött azok 
átültetésében, a megfelelő hazai jogszabályi környezet kialakításában és szükséges 
módosításában, valamint az új folyamatoknak megfelelő működési modellek 
kidolgozásában. A biztonságos földgázellátás érdekében a Hivatal folyamatosan vizsgálta 
a magyar földgázpiac helyzetét, az egyes szereplők tevékenységét. Az Európai Parlament 
és a Tanács 994/2010/EU rendelet előírásainak megfelelően a Hivatal elkészítette 
Magyarország földgázellátás-biztonsági kockázatértékelésének aktualizálását. A 
válsághelyzet során alkalmzandó korlátozási besorolás 2016 során is felülvizsgálatra 
került. A Hivatal az együttműködő fölgázrendszerre vonatkozó, a szállítási 
rendszerirányító által benyújtott 10 éves fejlesztési javaslatot felülvizsgálta. A 
rendszerfejlesztési elképzelések, projektek egyeztetésre kerültek. A felülvizsgálat 
eredményeként a Hivatal a korábban elfogadott projekteket változatlan tartalommal 
jóváhagyta, az új fejlesztések esetén  kiegészítést írt elő. 
 

− Távhő: A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2016-ban 
összesen 129 határozatot hozott, amelyből 16 új engedély kiadása, 7 engedély 
visszavonása, 35 engedély módosítása, valamint 64 adatközzétételre kötelezés és 
bírságolás volt. 
A Hivatal a távhőszolgáltatók és a távhőtermelők tekintetében ellenőrizte a számviteli 
szétválasztást. A felügyeleti tevékenységén túl a távhőellátás zökkenőmentes biztosítása 
érdekében a távhőszolgáltató(k) és a távhőtermelő(k) között felmerülő vitákban, a 
problémás kérdések gyors és eredményes rendezése érdekében szükség esetén közvetítő 
szerepet töltött be. Emellett több ízben biztosított szakértői konzultációs lehetőséget az 
önkormányzatok és az érintett szereplők számára. 
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− Víziközmű-szolgáltatás: 2016-ban folyamatosak voltak a működési engedélyek 
kiadásával és módosításával kapcsolatos eljárások, amelyek közül ki kell emelni a 
törvényi módosításon alapuló, hivatalból végzett „engedélyátfordításokat”. A 
módosítások eredményeként az addigi víziközmű-szolgáltatói engedélyek víziközmű-
szolgáltatói és a víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó működési engedélyekre osztódtak, 
ezzel átláthatóbbá téve az engedélyezési folyamatokat és nyilvántartásokat. 2016-ban 
2525 működési engedélyt érintő határozatot adott ki a Hivatal. A szolgáltatók száma 
azonos volt a 2015. évivel, 41 víziközmű-szolgáltató látja el az üzemeltetési feladatokat.  
 

Árszabályozás 
A villamosenergia- és földgázpiaci liberalizáció eredményeként minden felhasználó szabadon 
dönthet arról, hogy kitől vásárol áramot és földgázt. A szabadpiaci szegmensben a piac 
alakítja az energia-termékárakat, míg az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 
hatósági áron juthatnak villamos energiához és földgázhoz. 
Ehhez hasonlóan, hatósági áron történik a lakossági és a közintézményi felhasználók távhővel 
való ellátása is, míg a többi felhasználó esetében kétoldalú megállapodások alakítják az 
árakat. 
A villamosenergia- és földgázszektor esetében a Hivatal a nemzeti fejlesztési miniszter 
számára előkészíti az egyetemes szolgáltatási árakat. Ugyancsak a Hivatal készíti elő a 
távhőtermelés és –szolgáltatás árait, valamint a víziközmű-szektor és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás díjait is. A villamosenergia- és földgáz rendszerhasználati díjakat a Hivatal 
rendeletben állapítja meg. 
A Hivatal ezen felül díjfelügyeleti és költség-felülvizsgálati feladatokat is ellát. A 
díjfelügyelet keretében a Hivatal ellenőrzi, hogy az engedélyesek ténylegesen a meghatározott 
díjakat alkalmazzák-e. A költség-felülvizsgálat során a Hivatal meghatározza az engedélyesek 
indokolt költségeit, amelyek a hatósági ármegállapítás alapját képezik. 
 
− Villamos energia: A villamos energia egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználók 

végfelhasználói ára a villamos energia egyetemes szolgáltatási árából, rendszerhasználati 
díjakból, nem lakossági felhasználók által fizetett energiaadóból, mindezek áfájából, 
valamint a VET 147. §-a szerinti, külön kezelt pénzeszközökből (szénipari 
szerkezetátalakítási támogatás, villamosenergia-ipari nyugdíjasok kedvezményes árú 
villamosenergia-ellátásának támogatása, kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási 
támogatás) tevődik össze. 
Az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági végfelhasználói villamosenergia-árak 
nem változtak. 
 

− Földgáz: Az egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz végfelhasználói ára 
(alapdíj és gázdíj) tartalmazza a földgáz mint termék árát, a rendszerhasználat és a 
mobilgáz-finanszírozás költségeit, valamint a kereskedelmi árréseket.  
Az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók árai 2016 során nem 
változtak.  

− Távhő: Minden év augusztus 31-ig készíti elő a Hivatal a távhő-szolgáltatónak 
értékesített távhő áraira, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott távhő 
díjaira, valamint a távhő-szolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A 2016/2017-
os fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslat 2016. október 1-jén lépett hatályba.  
A Hivatal feladata a távhő-szolgáltatási támogatások igénylésének és folyósításának 
folyamatos ellenőrzése és jogsértés esetén hatósági eljárás indítása. 
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− Víziközmű-szolgáltatás: 2016 során a víziközmű-szolgáltatók a lakossági felhasználók 
felé, valamint a lakossági díjon elszámolt felhasználás tekintetében továbbra is a 2013. 
január 31-én jogszerűen alkalmazott szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az 
alapdíjat) legfeljebb 90 százalékával számlázhattak a rezsicsökkentések végrehajtásáról 
szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján. Azokon a településeken, ahol a 
Hivatal átmeneti díjat állapított meg, a lakossági felhasználók esetében is törvényi 
rendelkezés biztosítja a 10 százalékos díjcsökkentést. 2016-ban 70 település kapcsán 
érkezett a Hivatalhoz korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának 
megállapításával kapcsolatos kérelem. 

− Hulladékgazdálkodás: 2016-ban a Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szakterületen a korábbi években kiépített rendszer mentén a felügyeleti díjhoz, a 
díjelőkészítéshez, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többlet 
költségigények elbírálásához szükséges adatszolgáltatásokat dolgozta fel. A 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól valamennyi adatbekérés a korábbi éveknek 
megfelelően elektronikusan történt. A nemzeti fejlesztési miniszter rendeletalkotási 
jogkörébe tartozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak szabályozásának 
előkészítéséhez szükséges díjjavaslatot a közszolgáltatók által benyújtott 
adatszolgáltatásokra alapozva a jogszabályban előírt határidőre a Hivatal megküldte a 
miniszter részére.  
 

Kéményseprés 
A jogalkotó, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás átmeneti ellátását biztosító jogszabályi 
változásokkal egy időben, az átmeneti ellátás idejére járó költségek indokoltságának 
vizsgálatával kapcsolatos hatáskört telepített a Hivatalhoz. A nem rendszeres kéményseprő-
ipari közszolgáltatás rendszerének megszüntetésével, illetve a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás újraszabályozásával a Hivatal kéménysepréssel összefüggő hatáskörei 2016 
közepétől megszűntek, így az év második felében a Hivatal ilyen feladatot már nem látott el. 
 
Fogyasztóvédelem 
A Hivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében vizsgálja a szolgáltatások minőségét, 
folyamatosságát, az energiaszolgáltatók ügyfél-kiszolgálási tevékenységének színvonalát, 
továbbá az úgynevezett Garantált Szolgáltatások kritériumainak megvalósulását. A 
Hivatal a szolgáltatók gyakorlatát, felhasználókkal kapcsolatos eljárásait, intézkedéseit 
mind hivatalból, mind pedig a felhasználók beadványai alapján – a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatósággal, első fokon a kormányhivatalokkal megosztott hatáskörben 
– ellenőrzi. 
2016-ban számos ellenőrzés indult az engedélyesek tevékenységével összefüggésben. Az 
ellenőrzések többek között kiterjedtek az ügyfélszolgálati irodák működésére, az egyedi 
fogyasztókat érintő szolgáltatás minőségére, a felszerelt fogyasztásmérő berendezések 
mérési tartományának megfelelőségére és a behajtási költségátalány alkalmazására a 
földgázszektorban. A Hivatal a jogszerű működésre történő kötelezés mellett több esetben 
élt a bírságkiszabás lehetőségével is, amennyiben az ügy körülményei, különösen a 
felhasználókat, fogyasztókat érő hátrány azt indokolttá tette. Kiemelendő, hogy a Hivatal 
– a felhasználók vagyoni érdekeinek védelme érdekében – több mint 260 millió forint 
értékben rendelte el a felhasználóknak járó kötbér kifizetését. 
A Hivatal telefonon, írásban és személyesen több mint 10 ezer alkalommal adott 
tájékoztatást a felhasználók számára. A szolgáltatók tevékenységével kapcsolatosan 3896 
írásbeli fogyasztói megkeresés érkezett a Hivatalhoz, amelyből 1604 esetben 
hiánypótlásra került sor. 2016. év folyamán 1414 új panasz érkezett, a lezárt panaszok 
szám 2637 db. 
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A Hivatal 2016-ban is folytatta ügyfél-tájékoztatási tevékenységét, amelynek keretében 
két kiadvány országos terjesztését végezte a fogyasztók hatékony tájékoztatása érdekében, 
amelyek témája az alábbi volt: „Tájékoztató a közműszolgáltatókkal szemben felmerült 
vitás kérdések rendezéséről”, illetve „Óvja mérőóráját! Tájékozató a szabálytalan 
vételezésről”. Annak érdekében, hogy a kiadvány minél több fogyasztóhoz eljuthasson 
országszerte, az összes megyei kormányhivatalnál megtörtént a kiadványok terjesztése, 
több mint 40 ezer példányban. 
A Hivatal tavaly immár 20. alkalommal végezte el a felhasználók elégedettségére 
vonatkozó felmérését a villamosenergia-ipari, illetőleg a földgázipari engedélyesek 
tevékenységével kapcsolatban 7200 lakossági és 2400 nem lakossági felhasználó véleménye 
alapján. A vizsgálat eredményei mindkét csoport körében magas szintű elégedettséget 
mutatnak. 
 
Statisztika 
A hivatalos statisztikai szolgálat tagjaként a Hivatal önállóan felelős a nemzeti 
energiastatisztikai rendszer működtetéséért. A Hivatal havi, féléves és éves 
rendszerességgel továbbít energiastatisztikai adatokat az Európai Unió statisztikai szerve, 
az Eurostat, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) számára. 2016-ban is 
folyamatosan gyűjtötte és dolgozta fel a Hivatal a határozatban előírt, a felügyeleti, 
ellenőrzési és árszabályozási feladatok ellátásához szükséges, közel 1500 engedélyes és 
hulladékgazdálkodási közszolgáltató által megküldött műszaki-gazdasági adatokat. 
Emellett az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet értelmében a Hivatal mintegy 8000 szervezettől gyűjtött és dolgozott fel 
energiastatisztikai adatokat. 
A Hivatal az alábbi hivatalos adatok közzétételét végezte el: 
− Villamosenergia-ipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció); 
− Földgázipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció); 
− Az egyes energiatermékek havi ellátási adatai; 
− Országos havi primer és éves részletes energiamérleg. 

 
Nemzetközi kapcsolatok 
A Hivatal aktív tagja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER), az 
Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER) és az Energiaszabályozók Regionális 
Egyesülete (ERRA) összesen több mint 60 munkacsoportjának. Ennek keretében havi 
rendszerességgel vesz részt a munkacsoportok ülésein, telefonkonferenciáin, műhelyvitáin 
feldolgozza ezek szakmai dokumentumait és jegyzőkönyveit, illetve kialakítja álláspontját.  
A Hivatal szakmai támogatást nyújt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére a 
Koordinációs Bizottságok ülésein (CEEE Fórum) és az Európai Bizottság komitológiai 
tárgyalásain. Fentieken túl külföldi társ- és egyéb szakmai szervezetek delegációit fogadja, 
velük szakmai tárgyalást folytat itthon és külföldön egyaránt. 
 
Nyilvánosság 
A Hivatal 2016-ban összesen 2075 média megjelenést generált, ebből 109 újságírói kérdésre 
küldött válasz, 63 közlemény, 21 sajtótájékoztató volt. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A Hivatal a feladatai ellátásával és a működésével összefüggő kiadásokat saját bevételeiből 
fedezi, költségvetési támogatásban nem részesült. 
A Hivatal bevételét képezi: 
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• a felügyeleti díj, 
• a Hivatal által kiszabott bírságok, 
• az igazgatási szolgáltatási díj és 
• az egyéb bevételek. 

 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirány
zat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   8 769,7 7 750,0 7 750,0 11 832,9 8 808,5 100,4% 74,4% 

ebből:  személyi juttatás 2 754,0 3 497,4 3 497,4 4 696,8 3 127,7 113,6% 66,6% 

Bevétel   7 849,8 7 750,0 7 750,0 8 396,8 8 396,8 107,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  4 356,0 – - 3 436,1 3 436,1 78,9% 100,0% 

Létszám (fő)    293 321 321 321 315 107,5% 98,1% 

 
 

A Hivatal gazdálkodása 
 
A Hivatal 2016. évi költségvetésének eredeti kiadási és bevételi főösszege 7 750,0 millió 
forint volt. A Hivatal működését kizárólag bevételekből biztosítja, amelyek felügyeleti díj, 
igazgatási szolgáltatási díj, bírság bevételek, valamint egyéb működési bevételek. A működési 
bevételek jelentős része az üzemi konyha működtetéséből származó bevétel. A bevételek 
mértékét és beszedésének eljárását az ágazati törvények és a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására 
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet határozza 
meg.  
 
Kiadások alakulása 
 
A Hivatal módosított kiadási előirányzata 11 832,9 millió forint, a költségvetési kiadások 
teljesítésének összege 8 808,5 millió forint volt, a befolyt bevételeket meghaladó differenciát 
az előző évi maradvány finanszírozta. A Hivatal kiadásai az alábbiak szerint kerültek 
felhasználásra: 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 3 497,4 millió forint volt, amely a 2015. évi 
jóváhagyott maradvány összegével és bevételi többletből 1 199,4 millió forinttal emelkedett 
4 696,8 millió forintra, a tényleges felhasználás 3 127,7 millió forint. Az előirányzat fedezetet 
biztosított a Hivatal átlagosan 315 fő személyi állományának rendszeres havi illetményére, 
minden munkatárs számára egységesen biztosított-, valamint a teljesítményhez kötött 
juttatásokra. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 1 006,3 
millió forint, amelyet a 2015. évi jóváhagyott maradvány és bevételi többlet 293,2 millió 
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forinttal növelte 1 299,5 millió forintra. A teljesítés 929,9 millió forint volt, amely a személyi 
juttatásokhoz kapcsolódó jogszabály szerint járó adó és járulék összege. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 982,4 millió forintról 1 704,0 millió forintra változott, 
amely a 2015. évi jóváhagyott maradványból és belső előirányzat átcsoportosításból 721,6 
millió forinttal emelkedett. A teljesítés 1 051,0 millió forint volt. A dologi kiadások 
előirányzata biztosította a Hivatal működéséhez szükséges kiadásokat, a különféle szakmai 
folyóiratok előfizetését, a közüzemi díjakat, az üzemi étkeztetés nyersanyag költségeit, őrzés-
védelem költségeit, karbantartási díjakat, licenc és rendszerkövetési díjakat, a szakmai 
feladatok elvégzését megalapozó szakértői díjakat, épületüzemeltetés költségeit, 307 fő 
külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazási, szállás és egyéb költséget, propaganda kiadásokat, 
tranzakciós illetéket, rendelkezésre állási díjat, cégautó adót. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 2 046,1 millió forint, amely belső 
átcsoportosítással 2 076,4 millió forintra módosult, a teljesítés 2 069,2 millió forint volt. Ezen 
a jogcímen számolta el a Hivatal a központi költségvetés befizetési kötelezettséget (2029,1 
millió Ft), a Budapesti Víz Világtalálkozóra a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére 
átadott 15 millió Ft-ot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak adott CA-EDD projekttel 
összefüggő 2,8 millió forintot, ERRA és CEER tagdíjakat, alapítvány és önkormányzat 
részére jogszabálynak megfelelő célra átadott támogatás összegét.  
 
Beruházások eredeti előirányzata 217,8 millió forintról 1 089,4 millió forintra emelkedett, a 
teljesítés 738,1 millió forint volt. Az előirányzat a 2015. évi maradványból és belső 
átcsoportosításból módosult. Az előirányzat biztosította a Hivatal informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztését, a Hivatal szakmai feladatainak támogatását elősegítő 
szoftverek, licencek beszerzését, a Bajcsy-Zsilinszky úti székház irodabútorainak beszerzését, 
a Forrás KGR program fejlesztését, biztonsági IT rendszer kialakítását, audiovizuális rendszer 
létrehozását a konferenciateremben.  
 
A felújítás előirányzaton eredeti előirányzatot nem tervezett a Hivatal. A módosított 
előirányzat 232,4 millió forint, a teljesítés 164,1 millió forint volt. A felújítás előirányzatot a 
2015. évi előirányzat maradvány és belső átcsoportosítás módosította. Az előirányzat terhére a 
Tempest biztosági zóna kiépítéséhez kapcsolódó felújítási munkák, az épület levegőellátás 
felújításának megvalósítása, és épületgépészeti felújítási feladatok valósultak meg. 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 734,5 millió forint, a teljesítés 
728,5 millió forint, amely a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
befizetési kötelezettséget (673,3 millió forint) és 17 fő dolgozói lakáskölcsön (55,2 millió 
forint) összegét biztosította. 
 
Bevételek alakulása 
 
A Hivatal eredeti előirányzata 7 750,0 millió forint közhatalmi bevétel volt, amely 572,6 
millió forinttal túlteljesült, a költségvetési bevételek teljes összege 8 396,8 millió forint. A 
bevételek jelentős része közhatalmi bevétel 8 322,6 millió forint. A közhatalmi bevételek 
területén a Földgáz ágazat kivételével minden szakmai területen a bevételek emelkedése 
mutatható ki. A közhatalmi bevételek megoszlása alapján felügyeleti díjakból a bevétel 90,7 
%-a, igazgatási szolgáltatási díjakból 5,9% -a egyéb és bírság bevételből 3,4 %-a származik. 
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         ezer forintban 

Szakmai terület 
Tervezett 
bevételek 

Felügyeleti díj  
Igazgatási 
szolgáltatási 
díj 

Egyéb 
közhatalmi 
bevétel  

Összesen 

Bevételek teljesítése 

Víziközmű 2 087 000 2 354 773 53 738   2 408 511 

Hulladék 1 030 000 1 054 910     1 054 910 

Földgáz 1 320 000 1 007 928 102 190   1 110 118 

Távhő 152 000 116 701 48 680   165 381 

Villamos energia 3 161 000 3 014 675 289 850   3 304 525 

Egyéb közhatalmi bevétel    8 555 8 555 

Bírság bevétel   0 
 

270 588 270 588 

ÖSSZESEN 7 750 000 7 548 987 494 458 279 143 8 322 588 

 
Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott 
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek 2016. évi összege 494,5 
millió forint. A Hivatal alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az engedélyesek 
felé bírságot szabhat ki, az ebből származó bevétel 270,6 millió forint. 
 
Működési bevételek összege 68,4 millió forint, amely az üzemi konyha elszámolt bevétele, a 
továbbszámlázott rezsi költség, készletértékesítés, dolgozói térítés, biztosító kártérítéséből 
származó bevétel.  
 
Működési célú pénzeszköz átvétele a fenntartható energia politikák és szabályozás tervezése 
és végrehajtása ODYSSEE – MURE Európa Uniós projekthez kapcsolódóan átvett és 2016. 
évben felhasznált 0,5 millió forintot tartalmazza. 
 
A dolgozói lakáskölcsönhöz kapcsolódó 5,3 millió forint visszatérülő kölcsönbevétel 
összegével a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata növekedett, a teljesítéssel 
azonosan. 
 
Előirányzat módosítások: 
 
Saját hatáskörben a 2015. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 3 436,1 millió forint 
összegben történt. A 2015. évi maradvány terhére megvalósult a Hivatal informatikai 
rendszerének korszerűsítése, fejlesztése, a Share point alapú csoportmunka eszközrendszer 
kialakítása, irodabútorok beszerzése. A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján képzett 
tartalék a 2016. I. féléves működi kiadások fedezetét biztosította.  
A 2015. évi 633,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az 1493/2016. 
(IX. 15.) Korm. határozat alapján, 39,8 millió meghiúsult maradványt az 1768/2016 (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség fejezet részére átutalta a Hivatal. 
Saját hatáskörű bevételi többlet módosítás az OTP-nél vezetett lakásalap számlára 
visszafizetett lakáskölcsön törlesztő részlegének előirányzat-módosítása volt, 5,3 millió Ft 
összegben.  
Nemzetközi szervettől az ODYSSEE – MURE Európa Uniós projekthez kapcsolódóan átvett 
pénzeszköz felhasználásával összefüggésben 0,5 millió forint előirányzat többlet realizálódott. 
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Felügyeleti szervi hatáskörben 641,0 millió forint módosítás történt a bevételi többlethez 
kapcsolódóan. A bevételi többletet a 2017. I. félévi működési költségek fedezetének 
biztosításához előirányzatosítottuk. 
 
 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 750,0 7 750,0 0,0 3 497,4 321,0 
Módosítások jogcímenként *           
 - Országgyűlés hatáskörében 0,0   0,0     
 - Kormány hatáskörében 0,0 0,0 0,0     
 - Felügyeleti szervi hatáskörben 641,0 641,0   580,5   
Többletbevétel felhasználása 641,0 641,0   580,5   
 - Intézményi hatáskörben 3 441,9 3 441,9 0,0 618,8   
2015. évi maradvány beemelése 3 436,1 3 436,1   1 393,3   
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       -774,5   
ODYSSE-MURE nemzetközi szervezettől 
pénzeszköz átvétel 

0,5 0,5     

  
Munkáltatói lakáskölcsön törlesztésből befolyt 
összeg 

5,3 5,3     
  

2016. évi módosított előirányzat 11 832,9 11 832,9 0,0 4 696,7 321,0 

 
 
 
2016. évi előirányzat-maradvány alakulása 
 
A Hivatal 2016. évi előirányzat maradványa 3 024,4 millió forint, melyből 96,0 millió forint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyet a maradvány-elszámolás keretében 
visszahagyásra kért a Hivatal, a TIGÁZ Zrt-vel folyamatban lévő per esetleges 
perveszteségének 100 millió forint összegű finanszírozására.  
A fennmaradó 2 928,4 millió forint maradvány az alábbiak szerint alakult: 
− 2016. évi szerződések, megrendelések áthúzódó hatása miatt a maradvány: 877,8 millió 

forint. A maradvány informatikai fejlesztésekhez, a SharePoint alapú csoportmunka 
eszközrendszer kialakításra, az új árszabályozási rendszerbiztonsági rendszer kialakítását 
megelőző eszköz és költség felülvizsgálatra vonatkozó tanulmány készítésére, az üzemi 
konyha első féléves beszerzéseire, biztonsági rendszerek kialakítására, a Bajcsy- Vadász 
irodaház levegő-ellátásának felújítására nyújt fedezetet. 

− A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján 2016. évi bevételek terhére 2 031,4 millió 
forint tartalékot képeztünk, a 2017. évi működési költségek finanszírozására. 

− A MEKH törvény 20.§ (4) bekezdése alapján a bírság bevételek tárgyévben fel nem 
használt összege következő évben azonos célra felhasználható, ennek összege 19,3 millió 
forint. 
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Vagyoni helyzet alakulása 
 
 

Megnevezés 
Nyitó 

állomány 
Záró 

állomány 
Változás 

ezer Ftban 

Immateriális javak 475 774 743 327 267 553 
Tárgyi eszközök 4 281 449 4 372 950 91 501 

Készletek 7 503 5 235 -2 269 
Pénzeszközök 3 654 449 3 437 108 -217 341 

Követelések 293 297 263 219 -30 078 
Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 

20 532 38 752 18 220 

Aktív időbeli elhatárolások 42 243 84 404 42 161 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 775 247 8 944 995 169 748 
Saját tőke 8 153 744 7 749 100 -404 644 

Kötelezettségek 391 456 834 875 443 419 
Passzív időbeli elhatárolás 230 047 361 020 130 973 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 775 247 8 944 995 169 748 
 
2016. évi Mérleg Eszközök és Források összesen előző időszaki állományának értéke 8 775,2 
millió forint, a tárgyidőszak állomány értéke 8 945,0 millió forint, amely összességében 1,9 
%-os növekedést jelent. 
 
Az immateriális javak nettó értéke növekedett 267,6 millió forinttal, amely tartalmazza a 
Hivatal informatikai fejlesztéseihez kapcsolódóan megvalósult adatszivárgás elleni védelmi 
rendszer beszerzését, külső – belső ticket alapú helpdesk rendszer kialakítását, az informatikai 
rendszerek működtetéséhez szükséges licencek beszerzését, a MEKH alapfeladatainak 
ellátáshoz szükséges eszközrendszer fejlesztését. Az immateriális javak nettó értékét növelte a 
szakmai feladatok hatékonyabb elvégzését szolgáló tanulmányok külső szakértőkkel történő 
elkészíttetése is. 
 
A tárgyi eszközök nettó mérleg szerinti értéke növekedett 91,5 millió forinttal. Az időarányos 
értékcsökkenés elszámolása mellett az eszközállomány növekedését a tárgyévi beszerzések 
indokolják: az új irodaház bútorbeszerzése, konferenciaterem audiovizuális rendszerének 
kialakítása, gépjármű beszerzés, biztonsági zóna kiépítése, az irodaház levegő – ellátási 
rendszerének korszerűsítése. 
 
Készletek soron az év közben beszerzett és fel nem használt irodaszerek és az üzemi konyha 
nyersanyag készlet értéke szerepel. 
 
A pénzeszközök értéke csökkent, amelyet a 2016. évi költségvetési maradvány összegének 
csökkenése, a szállítói és a vevő állomány összegének és a kapott előleg összegének 
növekedése együttesen befolyásolt. 
 
A követelések összege csökkent, a fizetési fegyelem javulása következtében A közhatalmi 
bevételekből eredő vevői követelések állománya 339,9 millió forint az erre elszámolt 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Nemzeti Választási Iroda 
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A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI vagy Iroda) gazdálkodási besorolása 
alapján önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felruházott költségvetési 
szerv, mely az I. Országgyűlés fejezetben önálló címet képez. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint az 
annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg a Nemzeti Választási Iroda 
feladatait. 
 
Intézmény név: Nemzeti Választási Iroda 
Törzskönyvi azonosító: 815567 
Honlapjának címe: www.valasztas.hu 
 
A Ve.  76. §-a alapján az NVI folyamatosan – nem csak az általános választások évében – 
végrehajtandó feladatai: 
– a központi névjegyzék vezetése; 
– a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges 

informatikai rendszerek biztonságos működtetése; 
– a választójoggal nem rendelkezők jegyzékének (NESZA-jegyzék) folyamatos vezetése; 
– a határon túliak regisztrációja; 
– a választásokhoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolása; 
– a választások lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok előállítása és 

szállítása; 
– a választások központi logisztikai feladatainak ellátása; 
– a választások pénzügyi lebonyolítása 
– a Nemzeti Választási Bizottság működésének támogatása. 

 
A feladatellátás informatikai rendszerek folyamatos fejlesztésével és üzemeltetésével 
valósítható meg, mely alkalmazások a helyi és területi választási szervek hálózatain is futnak.  
 
Az előirányzatok alakulása 
 

Az NVI intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatainak összesített adatait az alábbi táblázat 
tartalmazza:  

 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   5 423,4 3 220,4 3 220,4 9 440,9 6 282,1 158,8 66,5 

  
ebből: személyi juttatás 

574,0 659,6 659,6 695,4 693,5 120,8 99,7 

Bevétel   816,9 0 0 50,9 50,9 6,2 100,0 

Támogatás   3 090,4 3 220,4 3 220,4 7 413,6 7 413,6 239,9 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  3 492,6 0 0 1 976,4 1 976,4 56,6 100,0 

Létszám (fő)    73 – – – 69 94,5 – 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

3 220,4 0 3 220,4 659,6 95 

Módosítások  
Saját hatáskör (előirányzat-
maradvány igénybevétele) 

1 432,4 1432,4 0 -75,0 
- 

Irányító szervi hatáskör - 
előirányzat-átadás 

341,6 594,9 -253,3 110,8 
- 

Kormány hatáskörű előirányzat-
módosítás 

4 446,5 0 4 446,5 0 
 

2016. évi módosított előirányzat 9 440,9 2 027,3 7 413,6 695,4 95 

 
Intézményi cím 
 
A Nemzeti Választási Iroda cím: 
 

  
  
  
  
 
 Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  3 359,8 1 262,4 1 262,4 5 784,2 3 992,2 118,8 69,0 

ebből: személyi juttatás  574,0 659,6 659,6 695,4 693,5 120,8 99,7 

Költségvetési bevétel  108,6 0 0 50,9 50,9 46,9 100,0 

Támogatás  2 749,9 1 262,4 1 262,4 4 303,8 4 303,8 156,5 100,0 

Előirányzat-maradvány  1 930,9 0 0 1 429,5 1 429,5 74,0 100,0 

Létszám (fő)   73 – – – 69 94,5 – 

 
millió forintban egy tizedessel            fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

1 262,4 0 1 262,4 659,6 95 

Módosítások  
Saját hatáskör (előirányzat-
maradvány igénybevétele) 

1 429,5 1 429,5 0  
- 

Saját hatáskör - többletbevétel 2,9 2,9 0 0 - 
Irányító szervi hatáskör - 
előirányzat-átadás 

3 089,4 48,0 3 041,4 110,8 
- 

2016. évi módosított előirányzat 5 784,2 1 480,4 4 303,8 695,4 95 
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A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján közvetlen felhasználásként a választási 
feladatok ellátásával kapcsolatos működési célú pénzeszköz-átadások (területi választási 
irodák és helyi választási irodák, egyéb a választásban résztvevő szervek részére) történtek. 
Dologi kiadásként kizárólag a MÁK számlavezetési díjai kerültek elszámolásra. 
A választásokkal összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalások fedezetei az eredetileg a 
fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított forrásokból – előirányzat-módosítással – az 
intézményi költségvetésbe kerültek átadásra. Ennek megfelelően a személyi juttatások (pl. 
NVB tagok tiszteletdíjai, választással összefüggésben kifizetett céljuttatások, megbízási 
szerződések), dologi és felhalmozási kiadások (pl. informatikai rendszerek fejlesztései, 
üzemeltetései), választáshoz szükséges termékek és szolgáltatások (pl. szavazólapok, urnák, 
azok szállításai) kötelezettségei az intézményi költségvetésbe átcsoportosított, ott tervezési 
alapegység kódonként elkülönítetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre.  
A személyi juttatások kiemelt előirányzata a módosított előirányzat 99,7 %-ban került 2016-
ban felhasználásra, kifizetésre. 2016-ban személyi juttatásokra a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően a foglalkoztatottak személyi juttatásaira 601,2 millió forintot, külső 
személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas szerződések, 
tiszteletdíjasok) részére 92,3 millió forint kiadás került elszámolásra. 
A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2016-ban 198,2 millió forint, a 
személyi juttatás 28,6 százaléka. 
Az Iroda „engedélyezett” létszáma 95 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 69 fő 
volt. 
Az Iroda kiadásainak jelentős részét a működési és szakmai feladatellátással kapcsolatosan 
felmerülő dologi kiadások tették ki. A 2015. évi C. törvényben meghatározott eredeti 
előirányzat 376,5 millió forint volt. A módosított előirányzat – a nagyrészt fejezeti kezelésű 
előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást, valamint az előző évi 
maradvány igénybevételét követően – 2 820,1 millió forint, melyből pénzügyileg teljesült 
2 310,8 millió forint. A dologi kiadások egyik jelentős részét az informatikai szolgáltatások 
kiadásai teszi ki 597,9 millió forint, továbbá a kommunikációs kiadások 600,7 millió forint 
összegben. 
A Nemzeti Választási Iroda több informatikai rendszert fejleszt és üzemeltet a választói 
névjegyzék, a választójoggal nem rendelkezők névjegyzékének, a határon túli regisztráltaknak 
a folyamatos és biztonságos adattárolása érdekében, továbbá az egyes választástípusonként 
eltérően specifikált szakrendszereket (választás-logisztikai és választás-pénzügyi) érintően. 
Ezen rendszerek mindegyike közbeszerzések keretében lefolytatott beszerzési eljárások 
eredményeként került használatba vételre. 
 
Előirányzatok alakulása 
 
Irányító szervi hatáskörű módosítás a fejezeti kezelésű előirányzatokból a választásokkal és az 
országos népszavazással összefüggésben felmerült beruházási és dologi kiadások teljesítése 
miatt történt 2 218,6 millió forint összegben. Intézményi saját hatáskörű módosítások az előző 
évi előirányzat-maradvány igénybevétele miatt (1 429,5 millió forint), továbbá 50,9 millió 
forint többletbevétel miatt történtek. 
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Saját bevétel: 
 
Az NVI eredetei előirányzataiban saját bevétellel nem tervezett. A Ve. 153-155.§. alapján az 
NVI-t a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatásért díj illeti meg. 2016-ban 4,8 
millió forint bevétel érkezett ezen a jogcímen, melyet a dologi kiadások fedezeteként 
előirányzatosítottunk. 
A 7/2014 (XI.6.) IM rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján kiszámlázott tételekből 2016-ban 24,2 
millió forint bevétel keletkezett. 
A korábban folyósított lakáskölcsönök tőketörlesztéséből befolyt összeg 2,9 millió Ft, míg az 
ingatlan felújításából adódóan az ingatlan tulajdonosának továbbszámlázott összeg bevétele 
19,0 millió Ft volt. 
 
Más szervet megillető bevétel: 
 
A Ve. öt esetben rendelkezik bírság megállapításáról: 

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

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

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

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

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

 
A bírságokból származó bevételek a központi költségvetés bevételét képezik, ennek 
megfelelően az NVI számlájára 2016-ban 0,2 millió forint befolyt összeg a Magyar 
Államkincstár részére került átutalásra. 
 
Az előirányzat-maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az NVI 2016-ban képződött összes maradványa 3 159,0 millió forint. Ebből az intézményt 
érintő összes maradvány 1 792,1 millió forint, a fejezetet érintő maradvány összege 1 366,9 
millió forint.  
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 495,0 millió forint. 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a fejezeti kezelésű előirányzatokon 
991,7 millió forint, az intézményi költségvetésben 672,3 millió forint, azaz mindösszesen 
1 664,0 millió forint.  
 

Megnevezés 
  

1091 1051 
Összesen 

szektor  
  

Előző évek felhasználatlan költségvetési 
maradványa  490,1 59,2 549,3 

Alaptevékenység maradványa 
1 366,9 1 792,0 3 158,9 

Alaptevékenység költségvetési egyenlege 
- 2 289,8 - 3 941,2 - 6 231,0 
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Alaptevékenység finanszírozási egyenlege  
3 656,8 5 733,2 9 390,0 

Alaptevékenység kötelezettségvállalással 
TERHELT maradványa 375,2 1 119,8 1 495,0 

Alaptevékenység kötelezettségvállalással 
NEM TERHELT (szabad) maradványa 991,7 672,2 1 663,9 

JÓVÁHAGYANDÓ maradvány 
1 366,9 1 792,0 3 158,9 

 
Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása  
 
Az intézmény beruházási kiadásaira 50,0 millió forint került tervezésre az eredeti 
előirányzatok között. 
A választási rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzatból az intézmény részére 
átcsoportosított összeg terhére az NVR (Nemzeti Választási Rendszer), VPIR (Választási 
Pénzügyi Rendszer), VLOG (Választási Logisztikai Rendszer), OrganP keretrendszer, 
VÁKIR (Választási Kommunikációs és Ügyviteli Rendszer), „SZenVi”, AME 
(Adatmonitoring) rendszerek fejlesztésére került sor.  
Az ingatlan homlokzatának felújítására is sor került 2016-ban, ennek eredményeként 
közbeszerzés keretében a nyertes kivitelező 42,9 millió forint összegben végezte el a munkát. 
A bérbeadóval történt megállapodás értelmében 2016-ban 19,0 millió forint bérleti díj 
csökkenés jogcímen került pénzügyi rendezésre, a további években a fennmaradó 23,9 millió 
forint összeg is pénzügyi rendezésre kerül. 
Az immateriális javak 2016.12.31-ei értéke 831,8 millió forint, a tárgyi eszközök 2016.12.31-
ei értéke 130,4 millió forint. 
 
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 
 
Követelések 
Az NVI 2016.12.31-ei állapot szerinti követelésének értéke 46,9 millió forint (munkavállalók 
részére adott lakáskölcsön és igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek 22,3 millió forint, az 
ingatlan felújításával kapcsolatos megtérítés 23,9 millió forint). 
 
Kötelezettségek 
A Hivatal költségvetési évben esedékes kötelezettségei a 2016.12.31-ei fordulónapon 676,8 
millió forint, melyből költségvetési évben esedékes szállítói tartozás 114,2 millió forint, 
költségvetési évben esedékes egyéb működési és felhalmozási kiadások 547,3 millió forint. 
Ezen felül a letéti számlán lévő jóteljesítési garanciából adódó kötelezettség összege 15,0 
millió forint, a más szervezetet megillető bevétel (bírság-bevételek) elszámolása 0,2 millió 
forint. 
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FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK  
 
A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény rendelkezései alapján 
az NVI fejezeti kezelésű előirányzatai: 
 
1.) Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

 
Az országgyűlési képviselők megválasztásáról, a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választásáról, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló törvények rendelkeznek 
azokról a körülményekről, amely esetekben időközi választást kell tartani. 
 
Az előirányzat felhasználása a feladat ellátásával megbízott kedvezményezett részére történő 
közvetlen fejezeti kifizetéssel vagy előirányzat-átcsoportosítással történik. Az időközi és 
nemzetiségi választások lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzat esetében az eredeti 
előirányzat 458,0 millió Ft, mely teljes egészében költségvetési támogatásból került 
finanszírozásra. 

 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   112,0 458,0 458,0 532,0 51,3 45,8 9,6 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás   337,9 458,0  293,7 293,7 86,9 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  12,4 – – 238,3 238,3 1921,8 100,0 

 
 

millió forintban egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 458,0 0,0 458,0 0 
Módosítások jogcímenként    
Saját hatáskör (maradvány igénybevétele) 238,3 238,3 0 0 
Irányító szervi hatáskör  -164,3 0,0 -164,3 0 
2016. évi módosított előirányzat 532,0 238,3 293,7 0 

 
 
 
 
Az alábbi táblázatban az időközi választások választástípusonként és megyei bontásban 
kerültek összefoglalásra. 
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Megye, főváros Időközi 
választások 

száma 

Választások típusonként Elmaradt 
választás 

(jelölt 
hiányában) 

Időközi 
önkormányzati 

Időközi 
nemzetiségi 

Nem 
önfeloszlatás Önfeloszlatás 

BÁCS-KISKUN 6 3 3 2 4 3 

BARANYA 24 20 4 8 16 3 

BÉKÉS 6 6 0 0 6 0 

BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 22 17 5 7 15 3 

BUDAPEST 3 1 2 3 0 1 

CSONGRÁD 1 1 0 1 0 0 

FEJÉR 9 6 3 4 5 2 

GYŐR-MOSON-SOPRON 6 5 1 4 2 1 

HAJDÚ-BIHAR 3 3 0 1 2 0 

HEVES 8 6 2 2 6 1 

JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK 12 7 5 9 3 4 

KOMÁROM-ESZTERGOM 2 2 0 0 2 0 

NÓGRÁD 11 9 2 7 4 2 

PEST 19 12 7 8 11 6 

SOMOGY 9 6 3 3 6 2 

SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG 20 18 2 7 13 3 

TOLNA 6 3 3 6 0 3 

VAS 12 12 0 6 6 2 

VESZPRÉM 5 5 0 1 4 0 

ZALA 18 14 4 9 9 4 

Összesen 202 156 46 88 114 40 

 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának és a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolásai a 7/2014 (XI. 6.) IM 
rendelet előírásai szerint történnek. Az önfeloszlatáson kívüli okok miatt kitűzött időközi 
választásokat az előzőben hivatkozott rendeletben meghatározott normák alapján közvetlenül 
a fejezeti kezelésű előirányzatról pénzeszköz-átadással finanszírozza az NVI.  
Az NVI a rendelet előírásainak megfelelően kialakította az időközi választásokra biztosított 
pénzeszközök választásonként elkülönített számviteli kezelését és a részletező 
nyilvántartásokat. 
 
 
2.) A Választási rendszerek működtetése  
 
Az előirányzat biztosít forrást a választási informatikai rendszerek fejlesztésére és 
üzemeltetésére, továbbá a Nemzeti Választási Bizottság működési költségeinek, az NVB 
tagok tiszteletdíjának finanszírozására. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 951,6 1 500,0 1 500,0 516,5 3,0 0,2 0,6 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Bevétel   708,3 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás   2,6 1 500,0 1 500,0 207,9 207,9 9900,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  1 549,3 – – 308,6 308,6 19,9 100,0 

 
millió forintban egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 – 
Módosítások jogcímenként   

Saját hatáskör (előirányzat-maradvány 
igénybevétele) 

308,6 308,6 0,0 – 

Irányító szervi hatáskör  -1292,1 0,0 -1 292,1 – 

2016. évi módosított előirányzat 516,5 308,6 207,9 – 

 
3.) Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása 

Az országos népszavazás elrendeléséről szóló 8/2016 (V. 10.) OGY határozat 2. pontja 
alapján az országos népszavazás lebonyolításának költségvetése 4 946,5 millió forint 
összegben került meghatározásra. 

Az NVI saját költségvetésében erre a célra 500,0 millió forint állt rendelkezésre, míg a 
fennmaradó 4 446,5 millió forint összeg a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat alapján került biztosításra. 

A feladat végrehajtásához saját bevételi forrásként további 4,4 millió forint állt az NVI 
rendelkezésére, amely a névjegyzékkészítésből befolyt igazgatás szolgáltatási díjak 
megfizetéséből realizálódott. 

Az országos népszavazás kiadásait az NVI két költségvetési törvényi soron számolta el:  

1. a helyi választási szervek részére történő kifizetéseket (normatívákat) a 24/02/03 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére,  

2. a központi kiadásokat (zömében fejlesztéseket magában foglaló beruházási kiadások, 
informatikai kiadások és személyi juttatások) az NVI 24/01/01 Nemzeti Választási 
Iroda (intézményi) törvényi soron. 
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 
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Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 
törzskönyvi szám: 825768 
honlap címe: www.neb.hu 
 
 

1. Feladatkör, tevékenység 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: 
NEBtv.) 2014. január 1-jei hatállyal rendelkezik a Nemzeti Emlékezet Bizottságának 
(a továbbiakban: Bizottság) létrehozásáról, a Bizottság jogállásáról, feladat- és hatásköréről, 
elnökének és tagjainak jogállásáról, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának (a 
továbbiakban: Hivatal) mint a Bizottság munkaszervezetének jogállásáról, személyi 
állományáról. 
A Bizottság a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzésével, valamint 
a diktatúra hatalmi működésének feltárásával foglalkozó testület. A Bizottság az 1944. 
december 21. és 1990. május 2. közötti időszak átfogó elemzésével és a kommunista diktatúra 
működésének feltárásával összefüggésben az alábbi tevékenységeket végzi: 
- tudományos kutatás, 
-  irat-, képi és hanganyagok nyilvánosság számára való közzététele, 
- irat-, képi és hanganyagok digitalizálása, 
- ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok kiadása, 
- feltárt tényadatokból és eredményekből nyilvánosság számára elérhető online 

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

közzététele, 
- a kommunista hatalom birtokosainak a diktatúra működésével összefüggő szerepükre 

és cselekményeikre vonatkozó személyes adataik közzététele. 

A Bizottság feladatainak ellátása érdekében tudományos kutatómunkát végez. A kutatómunka 
egyrészt kiemelt projektek keretében, részben társintézményekkel együttműködve, szakmai 
műhelyek bevonásával zajlik. Ilyen kiemelt projekt volt 2016-ban többek között a Kúriával és 
a Legfőbb Ügyészséggel közösen folyó kutatási program az 1956-os forradalmat és 
szabadságharcot követő megtorlás rendszerezett feltárására. A Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjával 2014-ben létrehozott Vidéktörténeti 
Témacsoport keretében végzett munka is nagy erőkkel folytatódott 2016-ban.  

A 2016-os évben kiemelt fontosságú volt a Bizottság számára az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó tudományos és ismeretterjesztő tevékenység, 
továbbá a 2017 februárjában zárult Gulag-emlékévhez kapcsolódva a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kényszermunkások emlékezetének megőrzése. A Bizottság többek között 
nemzetközi és hazai tudományos konferenciákkal, emlékülésekkel, kiadványokkal, internetes 
tartalomfejlesztéssel, kiállítással, emléktáblák állításával, rendhagyó történelemórákkal és oral 
history programmal járult hozzá a méltó emlékezéshez. 

Ezzel párhuzamosan a Bizottság a beszámolási időszakban, a NEBtv-ben megfogalmazott 
feladatainak megfelelően, munkacsoportok keretében szisztematikusan folytatta annak 
vizsgálatát, hogyan működtek a pártállami diktatúra formalizált és rejtett hatalmi 
mechanizmusai a mindennapi gyakorlatban. A Bizottság célja – a diktatúra emlékezetének 
megőrzése és a közgondolkodás formálása érdekében – a kutatási eredmények minél 
szélesebb körben történő megismertetése és elérhetővé tétele. Ennek érdekében a Bizottság 
Kommunista hatalombirtokosok – 1956 címmel honlapján 2016. február 25-én közzétette 
azoknak a személyeknek a karrierpályáit, akik az 1956-os forradalom kitörésétől az 1963-as 
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általános amnesztia kihirdetéséig a forradalom vérbefojtásában és az azt követő megtorlásban 
szerepet játszottak. A szerteágazó, intézményközi együttműködésben végzett kutatómunka 
első eredményeként mintegy 450 pályarajzot mutatott be a nyilvánosság számára a Bizottság. 
Az összeállítás tartalmazza az 1956 utáni szűkebb és tágabb értelemben vett pártvezetést, 
elkészültek továbbá az 1956–1962 közötti állambiztonsági vezetők pályarajzai. Az 
összeállításban szereplők egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általa betöltött funkció 
révén volt a megtorló gépezet működtetője, míg mások személyükben, közvetlenül is szerepet 
vállaltak a megtorlásban.  

A kutatások további eredményeként 2016. június 16-án, Nagy Imre és társai kivégzésének 58. 
évfordulóján a Nagy Imre és társai per előkészítésében szerepet kapott állambiztonsági 
beosztottak és vezetők hivatali karrierútját hozta nyilvánosságra a Bizottság a honlapján. 
2016. december 5-én a kommunista pártot támogató fegyveres szervezetek, a karhatalmi 
alakulatok vezetőinek karrierútjait hozta nyilvánosságra a Bizottság. 

1956. december 15-én hajtották végre Soltész Józsefen a forradalom utáni megtorlás első 
statáriális halálos ítéletét Miskolcon. Erre emlékezve tette közzé a Bizottság a megtorlás 
szolgálatában állt bírák és ügyészek életpályáit bemutató összeállítása első részét 2016. 
december 15-én. Ebben az összeállításban, a forradalom résztvevőivel szemben indított 
büntetőperekben halálos ítéletet kihirdetett bírák pályaképeit hozta nyilvánosságra a 
Bizottság. Emellett, elsősorban levéltári forrásokra támaszkodva a Bizottság megkezdte a 
megtorlásban szerepet vállalt ügyészek körének feltérképezését is. 2016 végére a NEB 
honlapján már ezernél több egykori párt- és állami vezető, funkcionárius életrajzi adatait és 
karrierpályáját tanulmányozhatják az érdeklődők.  
A Bizottság honlapja mellett Facebook közösségi oldala, valamint 2016-ban elindított 
YouTube videómegosztó csatornája és szintén 2016-ban elindított, e-mailes hírlevél 
szolgáltatása révén törekszik az érdeklődők, kiemelten a fiatalabb generációk megszólítására. 
A Bizottság 2015-höz hasonlóan 2016-ban is számos könyvet adott ki, mind magyar, mind 
angol nyelven. 
A Bizottság kiemelt feladatának tekinti a közép-kelet-európai társintézményekkel való 
intenzív együttműködést, a diktatúrák működésének hasonlóságaira és egyediségére 
vonatkozó közös kutatási projektek lebonyolítását. Ennek keretében a beszámolási időszakban 
sikeres tudományos-szakmai együttműködést valósított meg többek között a lengyel Nemzeti 
Emlékezet Intézetével, az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózatával, a Fórum 
Kisebbségkutató Intézettel. Közös kiállítás, kiadványok és nemzetközi tudományos 
konferenciák fémjelzik az együttműködést. 2016-ban került sor az együttműködés 
megkezdésére a szlovák Nemzeti Emlékezet Intézetével, valamint az Orosz Tudományos 
Akadémia Szlavisztikai Intézetével, előbbi intézménnyel Budapesten, utóbbival Moszkvában 
került sor az együttműködési megállapodás aláírására. 

2. Az előirányzatok alakulása 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala a NEBtv. értelmében fejezetet irányító szervi 
jogállással bíró, központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés 
fejezeten belül önálló címet képez. 
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Az előirányzatok módosítása 

A Hivatal 2016. évi – főösszeget érintő – előirányzat-módosítás adatait, jogcímenként az 
alábbi táblázat mutatja: 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés

Kiadás Bevétel Támogatás
Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 

2016. évi C. törvény szerinti előirányzat 808,0 808,0 359,7 54
Módosítások jogcímenként *
 ‒ 1245/2016. (V.18.) sz. Korm. határozat 20,0 20,0 6,2

 ‒ 1226/2016. (V.2.) sz. Korm. határozat 0,1 0,1 0,1

 ‒ fejezeti hatáskörben ‒ működési bevétel 2,8 2,8

 ‒ fejezeti hatáskörben ‒ felhalmozási bevétel 0,3 0,3

 ‒ intézményi hatáskörben ‒ 2015. évi maradvány 45,8 45,8 20,0

 ‒ intézményi hatáskörben ‒ átvett pénzeszköz 13,6 13,6 2,3

 ‒ intézményi hatáskörben ‒ kiemelt előirányzatok között -68,8
2016. évi módosított előirányzat 890,6 62,5 828,1 319,5 54

*  évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes 
(intézményenkénti) bemutatás az átvételről  

A NEB Hivatalának a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben 
jóváhagyott eredeti kiadási/támogatási előirányzata 808,0 millió forint volt. A támogatási 
előirányzat év közben a 1245/2016. (V. 18.) sz. Korm. határozat alapján a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve program keretében biztosított 20,0 
millió forint támogatási összeggel növekedett, amelyből került kiadásra a NEB Hivatala 
gondozásában megjelent „Gulag–Gupvi ‒ A szovjet fogság Európában” című könyv magyar 
és angol nyelven. Szintén ebből a támogatási keretösszegből valósult meg Bank Barbara, 
Bognár Zalán és Tóth Gábor szerkesztésében a „Magyarok szovjet fogságban” c. történelmi 
szemelvénygyűjtemény megjelentetése, amely a hadifogolyként, internáltként vagy politikai 
rabként elhurcoltakról szól. Ez az összeg szolgált fedezetül a ceglédi hadifogoly- és 
tranzittábor virtuális három dimenziós makettjének elkészítésére, valamint oral history 
interjúk forgatására túlélőkkel. 
A bérkompenzációról szóló 1226/2016. sz. Korm. határozat alapján 0,1 millió forint 
támogatást kapott a Hivatal. Saját kiadványok értékesítéséből, alkalmazottak mobiltelefon 
költségének térítéséből adódnak, további 3,1 millió forinttal emelkedett a bevételi előirányzat. 
A 2015. évi maradvány összege 45,8 millió forint volt, amely a 2015. évi 
kötelezettségvállalásokkal volt terhelt, és 2016. június 30-ig felhasználásra került. 

Átvett pénzeszközként 13,6 millió forinttal kerül megemelésre a Hivatal bevételi-kiadási 
előirányzata, amely az 1956-os emlékév keretében az 1956-os Emlékbizottság által 
meghirdetett pályázaton elnyert támogatás összege. Ebből kerültek finanszírozásra az 
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (European Network Remembrance and Solidarity 
– ENRS) nemzetközi szimpóziuma c. program költségei-. 

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok között, a külső személyi juttatások tételről 
59,4 millió forint került átcsoportosításra a megbízott kutatók által készített tanulmányok 
felhasználási jogának, valamint a szakmai jellegű dologi kiadások finanszírozására.  
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Az előirányzatok felhasználása 

Az előirányzatok összességében az alábbiak szerint alakult: 

 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 735,4 808,0 808,0 890,6 827,7 112,6 92,9

ebből:  személyi juttatás 342,6 359,7 359,7 319,5 315,2 92,0 98,7

Bevétel 14,6 16,7 9,0 61,6 53,9

Támogatás 614,0 808,0 808,0 828,1 828,1 134,9 100,0

Költségvetési maradvány 152,6 45,8 45,8 30,0 100,0

Létszám (fő) 52 50

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

 

A személyi juttatások módosított 319,5 millió forint előirányzatából 2016. évben 315,2 
millió forint került felhasználásra, amely a bizottsági tagok, valamint a Hivatal 
köztisztviselőinek és munkavállalóinak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatására 
került felhasználásra. A személyi juttatásokon belül a Hivatal alapfeladatával összefüggésben 
kiemelt jelentősége van a külső személyi juttatások előirányzatának, miután a NEBtv. alapján 
a tudományos kutatómunkára a Bizottság külső szakértőt vehet igénybe, ennek megfelelően 
az alapfeladat ellátása részben köztisztviselői státuszban lévő kutatókkal, részben kutatási 
szerződés keretében megbízott kutatókkal történik. 
A dologi kiadások fedezetet nyújtottak a kutatási tevékenységhez kapcsolódó szellemi 
(kutatási) tevékenységre kötött szerződések kifizetésére, a nemzetközi kapcsolattartás 
érdekében felmerült kiküldetési kiadásokra, a kutatások eredményeként készült tanulmányok, 
a szakmai rendezvények előadásainak könyv formában történő megjelentetésére, a kutatási 
eredmények internetes honlapon, oldalakon történő megjelentetésére, valamint a működési, 
üzemeltetési költségekre. 

Az előirányzat-maradvány alakulása 

A Hivatal 2016. évi fel nem használt kiadási előirányzata (kiadási megtakarítása) 62,9 millió 
forint volt. A bevételek között az átvett pénzeszközök tételen módosított előirányzatként az 
56-os Emlékév pályázat keretében jóváhagyott 13,6 millió forint összeg nem került kiutalásra, 
amely bevétel elmaradást okozott a Hivatalnak. Ezzel szemben további bevétel volt a Pallas 
Athéné Domus Animae Alapítvány (PADA) pályázatán könyvkiadásra kapott 5,9 millió 
forint. Így, az átvett pénzeszközökön összességében csak 7,7 millió forint bevételi elmaradás 
jelentkezett. 

A kiadási megtakarítás és a bevételi elmaradás figyelembe vételével a Hivatal tényleges 
előirányzat maradványa 55,2 millió forint, amelyből 

- külső személyi juttatás (kutatási megbízási szerződés) 7,0 millió forint 
- munkaadót terhelő járulék és szocho. 5,0 millió forint 
- dologi kiadás 27,2 millió forint 
- beruházás 5,0 millió forint 
- felújítás 4,0 millió forint 
- működési célú pénzeszköz átadás 7,0 millió forint. 

A maradvány tételei 2016. évet terhelő, de 2017. január hónapban beérkezett számlákkal, 
illetve 2017. évre áthúzódó szerződések alapján kötelezettségvállalással terheltek. 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 119 851,2 115 212,8 75,0 119 760,920 814,11 741,65 211,6115 287,8 143 055,1

1. Költségvetési szerv 41 760,0 38 762,0 -- 42 961,320 814,13 963,1722,038 762,0 64 261,2
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 16 829,9 19 357,4 -- 17 823,31 357,7484,6559,119 357,4 21 758,8

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 563,7 4 918,7 -- 4 782,4381,367,0150,84 918,7 5 517,8

01/03  Dologi kiadások 8 199,9 7 338,3 -- 9 219,54 851,11 730,512,17 338,3 13 932,0

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 94,3 91,5 -- 83,5-8,0----91,5 83,5

01/05  Egyéb működési célú kiadások 5 376,3 2 086,4 -- 5 439,73 914,3----2 086,4 6 000,7

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

02/06  Beruházások 4 493,9 3 070,2 -- 3 466,27 222,81 681,0--3 070,2 11 974,0

02/07  Felújítások 2 126,8 1 899,5 -- 884,31 814,0----1 899,5 3 713,5

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 75,2 -- -- 1 262,41 280,9------ 1 280,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 353,7 2 780,0 75,0 3 085,7---2 221,54 446,52 855,0 5 080,0

4 353,7 2 780,0 75,0 3 085,7---2 221,54 446,52 855,0 5 080,0
3. Központi előirányzat 73 737,5 73 670,8 -- 73 713,9----43,173 670,8 73 713,9

73 737,5 73 670,8 -- 73 713,9----43,173 670,8 73 713,9
BEVÉTELEK 13 270,9 10 415,9 -- 11 869,7516,1945,4--10 415,9 11 877,4

1. Költségvetési szerv 12 562,6 10 415,9 -- 11 869,7516,1945,4--10 415,9 11 877,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 708,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 24 214,0 -- -- 21 371,220 298,01 073,2---- 21 371,2

1. Költségvetési szerv 20 699,4 -- -- 20 298,020 298,0------ 20 298,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 514,6 -- -- 1 073,2--1 073,2---- 1 073,2

TÁMOGATÁSOK 30 000,2 31 126,1 75,0 36 092,6---277,05 168,531 201,1 36 092,6

1. Költségvetési szerv 28 796,2 28 346,1 -- 32 085,8--3 017,7722,028 346,1 32 085,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 204,0 2 780,0 75,0 4 006,8---3 294,74 446,52 855,0 4 006,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 116,0 -- -- 2 151,0-------- --

1. Költségvetési szerv 2 116,0 -- -- 2 151,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 21 371,4 -- -- -- -- -- -- -- 23 286,5
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

Országgyűlés hivatali szervei ( 01111 Államhatalom )11

KIADÁSOK 21 751,3 22 560,5 -- 22 442,213 949,21 049,322,122 560,5 37 581,1 -- --

1 Működési költségvetés 17 709,3 18 248,1 -- 20 033,56 927,2171,722,118 248,1 25 369,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 9 448,9 11 062,0 -- 9 754,4740,156,917,511 062,0 11 876,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 305,6 4 792,9 -- 4 383,0------4 792,9 4 831,5

Külső személyi juttatások 5 143,3 6 269,1 -- 5 371,4------6 269,1 7 045,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 468,1 2 656,7 -- 2 481,9121,818,94,62 656,7 2 802,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 4 702,8 4 397,9 -- 4 778,93 178,595,9--4 397,9 7 672,3 -- --

Készletbeszerzés 416,9 424,5 -- 373,9------424,5 553,4

Kommunikációs szolgáltatások 410,3 475,1 -- 422,9------475,1 688,7

Szolgáltatási kiadások 2 216,3 1 949,9 -- 2 220,0------1 949,9 3 838,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 380,5 405,3 -- 452,6------405,3 674,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 278,8 1 143,1 -- 1 309,5------1 143,1 1 917,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94,3 91,5 -- 83,5-8,0----91,5 83,5 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 94,3 91,5 -- 83,5------91,5 83,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 995,2 40,0 -- 2 934,82 894,8----40,0 2 934,8 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 36,5 40,0 -- 40,3------40,0 40,3

Elvonások és befizetések 5,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 953,0 -- -- 2 894,5-------- 2 894,5

2 Felhalmozási költségvetés 4 042,0 4 312,4 -- 2 408,77 022,0877,6--4 312,4 12 212,0 -- --

 / 6 Beruházások 2 729,8 2 430,7 -- 1 689,55 417,1877,6--2 430,7 8 725,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 269,3 90,0 -- 280,2------90,0 430,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 914,5 1 614,2 -- 570,4------1 614,2 5 622,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 612,7 130,9 -- 263,3------130,9 555,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 435,0 79,1 -- 248,2------79,1 407,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 498,3 516,5 -- 327,4------516,5 1 709,9

 / 7 Felújítások 1 292,2 1 881,7 -- 531,71 406,5----1 881,7 3 288,2 -- --

Ingatlanok felújítása 1 078,7 1 453,5 -- 397,9------1 453,5 2 548,3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 18,2 28,2 -- 21,5------28,2 40,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 195,3 400,0 -- 112,3------400,0 699,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- 187,5198,4------ 198,4 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 167,5-------- 167,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

20,0 -- -- 20,0-------- 30,9

BEVÉTELEK 1 882,8 700,0 -- 2 047,3452,8894,5--700,0 2 047,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 113,9 -- -- 151,6151,6------ 151,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

113,9 -- -- 151,6-------- 151,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 120,6 -- -- 171,1171,1------ 171,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

120,6 -- -- 171,1-------- 171,1

4 Működési bevételek 1 478,8 700,0 -- 1 593,3--893,3--700,0 1 593,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 5,9 3,0 -- 11,0------3,0 11,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 021,7 506,5 -- 1 170,5------506,5 1 170,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 77,3 40,0 -- 51,4------40,0 51,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 294,9 145,0 -- 329,4------145,0 329,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 11,6 -- -- 10,9-------- 10,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 67,4 5,5 -- 20,1------5,5 20,1

5 Felhalmozási bevételek 17,6 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 17,6 -- -- 1,2-------- 1,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 132,8 -- -- 99,299,2------ 99,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 132,8 -- -- 99,2-------- 99,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19,1 -- -- 30,930,9------ 30,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

19,1 -- -- 30,9-------- 30,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12 483,2 -- -- 13 496,413 496,4------ 13 496,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 12 483,2 -- -- 13 496,413 496,4------ 13 496,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 12 483,2 -- -- 13 496,413 496,4------ 13 496,4

Maradvány igénybevétele 12 483,2 -- -- 13 496,413 496,4------ 13 496,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12 483,2 -- -- 13 496,4-------- 13 496,4

TÁMOGATÁSOK 20 881,7 21 860,5 -- 22 037,4--154,822,121 860,5 22 037,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 20 881,7 21 860,5 -- 22 037,4--154,822,121 860,5 22 037,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 20 881,7 21 860,5 -- 22 037,4--154,822,121 860,5 22 037,4

Központi, irányító szervi támogatás 20 881,7 21 860,5 -- 22 037,4--154,822,121 860,5 22 037,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 059,0 -- -- 1 056,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13 496,4 -- -- -- -- -- -- -- 15 138,9

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

KIADÁSOK 770,8 788,6 -- 813,920,36,03,4788,6 818,3 -- --

1 Működési költségvetés 712,1 714,3 -- 738,920,94,73,4714,3 743,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 426,7 428,5 -- 443,99,33,72,7428,5 444,2 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 421,2 420,5 -- 437,0------420,5 437,3

Külső személyi juttatások 5,5 8,0 -- 6,9------8,0 6,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

123,1 121,5 -- 125,02,50,40,7121,5 125,1 -- --

 / 3 Dologi kiadások 161,8 164,3 -- 170,09,10,6--164,3 174,0 -- --

Készletbeszerzés 14,5 17,3 -- 16,3------17,3 16,5

Kommunikációs szolgáltatások 23,4 23,0 -- 26,3------23,0 26,8

Szolgáltatási kiadások 91,2 91,3 -- 91,4------91,3 94,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,9 1,1 -- 2,8------1,1 2,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 31,8 31,6 -- 33,2------31,6 33,9

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

Elvonások és befizetések 0,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 58,7 74,3 -- 75,0-0,61,3--74,3 75,0 -- --

 / 6 Beruházások 57,1 60,0 -- 75,013,71,3--60,0 75,0 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 9,3-------- 9,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 25,0 -- --------25,0 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 22,9 15,0 -- 30,8------15,0 30,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 22,2 7,2 -- 19,2------7,2 19,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12,0 12,8 -- 15,7------12,8 15,7

 / 7 Felújítások -- 14,3 -- ---14,3----14,3 -- -- --

Ingatlanok felújítása -- 11,3 -- --------11,3 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 3,0 -- --------3,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,6 -- -- ---------- -- -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 9,8 5,0 -- 23,912,96,0--5,0 23,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,4 -- -- 11,611,6------ 11,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,4 -- -- 11,6-------- 11,6

4 Működési bevételek 7,2 5,0 -- 9,3--4,3--5,0 9,3

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

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 4,2 3,3 -- 5,7------3,3 5,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,1 0,1 -- 0,4------0,1 0,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,3 1,1 -- 2,2------1,1 2,2

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,6 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,9 0,4 -- 0,9------0,4 0,9

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 1,7-------- 1,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,2 -- -- 1,31,3------ 1,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,2 -- -- 1,3-------- 1,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,3 -- -- 7,47,4------ 7,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 9,3 -- -- 7,47,4------ 7,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 9,3 -- -- 7,47,4------ 7,4

Maradvány igénybevétele 9,3 -- -- 7,47,4------ 7,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9,3 -- -- 7,4-------- 7,4

TÁMOGATÁSOK 759,2 783,6 -- 787,0----3,4783,6 787,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 759,2 783,6 -- 787,0----3,4783,6 787,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 759,2 783,6 -- 787,0----3,4783,6 787,0

Központi, irányító szervi támogatás 759,2 783,6 -- 787,0----3,4783,6 787,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 99,0 -- -- 99,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,5 -- -- -- -- -- -- -- 4,4

Országgyűlési Őrség ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )3

KIADÁSOK 2 822,5 2 584,9 -- 3 083,620,0-176,6675,32 584,9 3 103,6 -- --

1 Működési költségvetés 2 805,1 2 584,9 -- 3 050,6-13,0-176,6675,32 584,9 3 070,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 213,8 2 053,7 -- 2 400,9-25,2-147,3531,72 053,7 2 412,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 210,1 2 048,7 -- 2 397,7------2 048,7 2 409,7

Külső személyi juttatások 3,7 5,0 -- 3,2------5,0 3,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

583,5 531,2 -- 637,5-0,9-29,3143,6531,2 644,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 7,0 -- -- 7,18,0------ 8,0 -- --

Szolgáltatási kiadások 1,1 -- -- 1,6-------- 2,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4,9 -- -- 4,6-------- 5,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,0 -- -- 0,9-------- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,8 -- -- 5,15,1------ 5,1 -- --

Elvonások és befizetések 0,5 -- -- ---------- --

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

2 Felhalmozási költségvetés 17,4 -- -- 33,033,0------ 33,0 -- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,4 -- -- 33,033,0------ 33,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,3-------- 0,3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

17,4 -- -- 32,7-------- 32,7

BEVÉTELEK 5,6 -- -- 8,36,41,9---- 8,3 -- --

4 Működési bevételek 2,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,1 -- -- 1,9-------- 1,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,5 -- -- 6,46,4------ 6,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

3,5 -- -- 6,4-------- 6,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,5 -- -- 13,613,6------ 13,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,5 -- -- 13,613,6------ 13,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,5 -- -- 13,613,6------ 13,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Maradvány igénybevétele 5,5 -- -- 13,613,6------ 13,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,5 -- -- 13,6-------- 13,6

TÁMOGATÁSOK 2 825,0 2 584,9 -- 3 081,7---178,5675,32 584,9 3 081,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 825,0 2 584,9 -- 3 081,7---178,5675,32 584,9 3 081,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 825,0 2 584,9 -- 3 081,7---178,5675,32 584,9 3 081,7

Központi, irányító szervi támogatás 2 825,0 2 584,9 -- 3 081,7---178,5675,32 584,9 3 081,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 370,0 -- -- 378,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13,6 -- -- -- -- -- -- -- 20,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )4

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

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

34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 2

KIADÁSOK 80,1 80,0 -- 71,5--21,0--80,0 101,0 -- --

1 Működési költségvetés 80,1 80,0 -- 71,5--21,0--80,0 101,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 80,1 80,0 -- 71,5--21,0--80,0 101,0

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80,0 80,0 -- 71,5------80,0 101,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,1 -- -- 21,0--21,0---- 21,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 21,1 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 21,1 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

Maradvány igénybevétele 21,1 -- -- 21,0--21,0---- 21,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21,1 -- -- 21,0-------- 21,0

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

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 21,0 -- -- -- -- -- -- -- 29,5

700



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások ( 01111 Államhatalom )64

KIADÁSOK 954,3 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 954,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 954,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 954,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 954,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 954,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 954,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 954,3 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 954,3 -- -- ---------- --

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

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

84

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

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

KIADÁSOK 67,4 73,0 -- 5,6--5,6--73,0 78,6 -- --

1 Működési költségvetés 67,4 73,0 -- 5,6--5,6--73,0 78,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 67,4 73,0 -- 5,6--5,6--73,0 78,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,6-------- 5,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 67,4 73,0 -- --------73,0 73,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 5,6--5,6---- 5,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,6--5,6---- 5,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,6--5,6---- 5,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 5,6--5,6---- 5,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 5,6-------- 5,6

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

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,6 -- -- -- -- -- -- -- 73,0

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

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

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

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

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

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

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

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )134

KIADÁSOK 955,6 450,0 75,0 477,8--477,8--525,0 1 002,8 -- --

1 Működési költségvetés 955,6 450,0 75,0 477,8--477,8--525,0 1 002,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 955,6 450,0 75,0 477,8--477,8--525,0 1 002,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 955,6 -- -- 477,8-------- 477,8

Tartalékok -- 450,0 75,0 --------525,0 525,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 955,6 -- -- 477,8--477,8---- 477,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 955,6 -- -- 477,8--477,8---- 477,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 955,6 -- -- 477,8--477,8---- 477,8

Maradvány igénybevétele 955,6 -- -- 477,8--477,8---- 477,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 955,6 -- -- 477,8-------- 477,8

TÁMOGATÁSOK 477,8 450,0 75,0 525,0------525,0 525,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 477,8 450,0 75,0 525,0------525,0 525,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 477,8 450,0 75,0 525,0------525,0 525,0

Központi, irányító szervi támogatás 477,8 450,0 75,0 525,0------525,0 525,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 477,8 -- -- -- -- -- -- -- 525,0

Közbeszerzési Hatóság ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )5

Közbeszerzési Hatóság ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )15

KIADÁSOK 2 579,2 2 099,9 -- 2 060,61 782,0-672,30,62 099,9 3 210,2 -- --

1 Működési költségvetés 2 316,0 1 828,1 -- 1 631,81 326,4-601,70,61 828,1 2 553,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 581,3 788,7 -- 580,0130,9-130,00,5788,7 790,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 574,4 784,7 -- 570,0------784,7 777,6

Külső személyi juttatások 6,9 4,0 -- 10,0------4,0 12,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

165,1 193,6 -- 167,620,0-20,00,1193,6 193,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 550,0 845,8 -- 459,5622,8-451,7--845,8 1 016,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Készletbeszerzés 12,6 14,3 -- 7,0------14,3 15,8

Kommunikációs szolgáltatások 77,9 123,2 -- 77,0------123,2 147,6

Szolgáltatási kiadások 292,0 560,3 -- 268,9------560,3 621,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 5,7 27,5 -- 2,3------27,5 31,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 161,8 120,5 -- 104,3------120,5 200,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 019,6 -- -- 424,7552,7------ 552,7 -- --

Elvonások és befizetések 1 017,8 -- -- ---------- 127,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,8 -- -- 424,7-------- 425,2

2 Felhalmozási költségvetés 263,2 271,8 -- 428,8455,6-70,6--271,8 656,8 -- --

 / 6 Beruházások 74,3 271,8 -- 113,2138,5-70,6--271,8 339,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 32,4 142,0 -- 49,4------142,0 174,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 25,0 -- --------25,0 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 23,6 21,5 -- 16,8------21,5 40,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2,5 25,9 -- 23,0------25,9 47,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15,8 57,4 -- 24,0------57,4 77,9

 / 7 Felújítások 188,9 -- -- 13,313,3------ 13,3 -- --

Ingatlanok felújítása 148,7 -- -- 10,5-------- 10,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 40,2 -- -- 2,8-------- 2,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 302,3303,8------ 303,8 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 283,8-------- 283,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 18,5-------- 20,0

BEVÉTELEK 2 512,3 1 959,9 -- 1 295,37,7-672,3--1 959,9 1 295,3 -- --

3 Közhatalmi bevételek 2 259,7 1 949,4 -- 1 281,6---667,9--1 949,4 1 281,6

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 259,7 1 949,4 -- 1 281,6------1 949,4 1 281,6

4 Működési bevételek 243,7 -- -- 3,4--3,5---- 3,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2,6 -- -- ---------- --

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,9 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,3 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,4 -- -- ---------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,9-------- 0,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 236,5 -- -- 2,5-------- 2,5

5 Felhalmozási bevételek 0,3 10,5 -- 2,6---7,9--10,5 2,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,3 10,5 -- 2,6------10,5 2,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8,6 -- -- 7,77,7------ 7,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

8,6 -- -- 7,7-------- 7,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 700,1 -- -- 1 774,31 774,3------ 1 774,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 700,1 -- -- 1 774,31 774,3------ 1 774,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 700,1 -- -- 1 774,31 774,3------ 1 774,3

Maradvány igénybevétele 1 700,1 -- -- 1 774,31 774,3------ 1 774,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 700,1 -- -- 1 774,3-------- 1 774,3

TÁMOGATÁSOK 141,1 140,0 -- 140,6----0,6140,0 140,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 141,1 140,0 -- 140,6----0,6140,0 140,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 141,1 140,0 -- 140,6----0,6140,0 140,6

Központi, irányító szervi támogatás 141,1 140,0 -- 140,6----0,6140,0 140,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 86,0 -- -- 94,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 774,3 -- -- -- -- -- -- -- 1 149,6

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )25

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

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )25 2

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

1 Működési költségvetés -- -- -- 8,2--8,2---- 8,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 8,2--8,2---- 8,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,2-------- 8,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2

Maradvány igénybevétele 8,2 -- -- 8,2--8,2---- 8,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,2 -- -- 8,2-------- 8,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )8

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )18

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség ( 08142 Párttevékenységek )18 1

KIADÁSOK 876,6 876,6 -- 876,6------876,6 876,6 -- --

1 Működési költségvetés 876,6 876,6 -- 876,6------876,6 876,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 876,6 876,6 -- 876,6------876,6 876,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 876,6 876,6 -- 876,6------876,6 876,6

Magyar Szocialista Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 2

KIADÁSOK 427,0 427,0 -- 427,0------427,0 427,0 -- --

1 Működési költségvetés 427,0 427,0 -- 427,0------427,0 427,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 427,0 427,0 -- 427,0------427,0 427,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 427,0 427,0 -- 427,0------427,0 427,0

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 3

KIADÁSOK 475,8 475,8 -- 475,8------475,8 475,8 -- --

1 Működési költségvetés 475,8 475,8 -- 475,8------475,8 475,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 475,8 475,8 -- 475,8------475,8 475,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 475,8 475,8 -- 475,8------475,8 475,8

Lehet Más a Politika ( 08142 Párttevékenységek )18 4

KIADÁSOK 173,7 173,7 -- 173,7------173,7 173,7 -- --

1 Működési költségvetés 173,7 173,7 -- 173,7------173,7 173,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 173,7 173,7 -- 173,7------173,7 173,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 173,7 173,7 -- 173,7------173,7 173,7

Kereszténydemokrata Néppárt ( 08142 Párttevékenységek )18 5

KIADÁSOK 152,7 152,7 -- 152,7------152,7 152,7 -- --

1 Működési költségvetés 152,7 152,7 -- 152,7------152,7 152,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 152,7 152,7 -- 152,7------152,7 152,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 152,7 152,7 -- 152,7------152,7 152,7

Együtt - A Korszakváltók Pártja ( 08142 Párttevékenységek )18 6

KIADÁSOK 133,6 133,6 -- 133,6------133,6 133,6 -- --

1 Működési költségvetés 133,6 133,6 -- 133,6------133,6 133,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 133,6 133,6 -- 133,6------133,6 133,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 133,6 133,6 -- 133,6------133,6 133,6

Demokratikus Koalíció ( 08142 Párttevékenységek )18 7

KIADÁSOK 132,0 132,0 -- 132,0------132,0 132,0 -- --

1 Működési költségvetés 132,0 132,0 -- 132,0------132,0 132,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 132,0 132,0 -- 132,0------132,0 132,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 132,0 132,0 -- 132,0------132,0 132,0

Párbeszéd Magyarországért Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 8

KIADÁSOK 106,7 106,7 -- 106,7------106,7 106,7 -- --

1 Működési költségvetés 106,7 106,7 -- 106,7------106,7 106,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 106,7 106,7 -- 106,7------106,7 106,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 106,7 106,7 -- 106,7------106,7 106,7

Magyar Liberális Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 9

KIADÁSOK 70,8 70,8 -- 70,8------70,8 70,8 -- --

1 Működési költségvetés 70,8 70,8 -- 70,8------70,8 70,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 70,8 70,8 -- 70,8------70,8 70,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 70,8 70,8 -- 70,8------70,8 70,8

Pártalapítványok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )9

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )19

KIADÁSOK 529,7 529,7 -- 529,7------529,7 529,7 -- --

1 Működési költségvetés 529,7 529,7 -- 529,7------529,7 529,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 529,7 529,7 -- 529,7------529,7 529,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 529,7 529,7 -- 529,7------529,7 529,7

Táncsics Mihály Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )29

KIADÁSOK 234,2 234,2 -- 234,2------234,2 234,2 -- --

1 Működési költségvetés 234,2 234,2 -- 234,2------234,2 234,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 234,2 234,2 -- 234,2------234,2 234,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 234,2 234,2 -- 234,2------234,2 234,2

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )39

KIADÁSOK 266,2 266,2 -- 266,2------266,2 266,2 -- --

1 Működési költségvetés 266,2 266,2 -- 266,2------266,2 266,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 266,2 266,2 -- 266,2------266,2 266,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 266,2 266,2 -- 266,2------266,2 266,2

Ökopolisz Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )49

KIADÁSOK 67,6 67,6 -- 67,6------67,6 67,6 -- --

1 Működési költségvetés 67,6 67,6 -- 67,6------67,6 67,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 67,6 67,6 -- 67,6------67,6 67,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 67,6 67,6 -- 67,6------67,6 67,6

Barankovics István Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )59

KIADÁSOK 53,8 53,8 -- 53,8------53,8 53,8 -- --

1 Működési költségvetés 53,8 53,8 -- 53,8------53,8 53,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 53,8 53,8 -- 53,8------53,8 53,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 53,8 53,8 -- 53,8------53,8 53,8

Váradi András Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )89

KIADÁSOK 41,3 41,3 -- 41,3------41,3 41,3 -- --

1 Működési költségvetés 41,3 41,3 -- 41,3------41,3 41,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 41,3 41,3 -- 41,3------41,3 41,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 41,3 41,3 -- 41,3------41,3 41,3

Megújuló Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )99

KIADÁSOK 23,6 23,6 -- 23,6------23,6 23,6 -- --

1 Működési költségvetés 23,6 23,6 -- 23,6------23,6 23,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23,6 23,6 -- 23,6------23,6 23,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 23,6 23,6 -- 23,6------23,6 23,6

Liberális Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )109

KIADÁSOK 4,3 4,3 -- 4,3------4,3 4,3 -- --

1 Működési költségvetés 4,3 4,3 -- 4,3------4,3 4,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,3 4,3 -- 4,3------4,3 4,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4,3 4,3 -- 4,3------4,3 4,3

Új Köztársaságért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )119
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás
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módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 40,2 40,2 -- 40,2------40,2 40,2 -- --

1 Működési költségvetés 40,2 40,2 -- 40,2------40,2 40,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 40,2 40,2 -- 40,2------40,2 40,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 40,2 40,2 -- 40,2------40,2 40,2

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása ( X 1231 )10

Közszolgálati hozzájárulás ( 08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott) )110

KIADÁSOK 69 901,0 69 861,0 -- 69 896,0----35,069 861,0 69 896,0 -- --

1 Működési költségvetés 69 901,0 69 861,0 -- 69 896,0----35,069 861,0 69 896,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 69 901,0 69 861,0 -- 69 896,0----35,069 861,0 69 896,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 69 901,0 69 861,0 -- 69 896,0------69 861,0 69 896,0

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai ( 08132 Televíziós 
tevékenység )

310

KIADÁSOK 26,7 -- -- 8,1----8,1-- 8,1 -- --

1 Működési költségvetés 26,7 -- -- 8,1----8,1-- 8,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26,7 -- -- 8,1----8,1-- 8,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26,7 -- -- ---------- --

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

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( X 1231 )21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( 01111 Államhatalom )121

KIADÁSOK 656,4 573,5 -- 605,560,921,10,3573,5 655,8 -- --

1 Működési költségvetés 568,9 558,5 -- 581,529,421,10,3558,5 609,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 357,7 359,8 -- 370,60,515,00,2359,8 375,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 347,5 349,2 -- 359,2------349,2 361,9

Külső személyi juttatások 10,2 10,6 -- 11,4------10,6 13,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

103,2 97,1 -- 105,35,84,50,197,1 107,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 107,4 101,6 -- 105,623,11,6--101,6 126,3 -- --

Készletbeszerzés 9,9 10,0 -- 11,1------10,0 15,8

Kommunikációs szolgáltatások 8,9 11,2 -- 10,9------11,2 15,6

Szolgáltatási kiadások 38,1 38,5 -- 45,3------38,5 50,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 27,0 18,8 -- 18,1------18,8 20,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 23,5 23,1 -- 20,2------23,1 24,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,6 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,6 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 87,5 15,0 -- 24,031,5----15,0 46,5 -- --

 / 6 Beruházások 87,5 11,5 -- 24,035,0----11,5 46,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,5 2,5 -- 0,4------2,5 0,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 1,5 -- 7,8------1,5 17,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 23,5 3,8 -- 2,9------3,8 10,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 44,0 1,3 -- 7,8------1,3 8,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 18,5 2,4 -- 5,1------2,4 9,9

 / 7 Felújítások -- 3,5 -- ---3,5----3,5 -- -- --

Ingatlanok felújítása -- 1,0 -- --------1,0 --

Informatikai eszközök felújítása -- 1,3 -- --------1,3 --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- 0,5 -- --------0,5 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 0,7 -- --------0,7 --

BEVÉTELEK 149,7 -- -- 35,114,021,1---- 35,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45,2 -- -- 4,54,5------ 4,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

45,2 -- -- 4,5-------- 4,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 66,6 -- -- 9,59,5------ 9,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

66,6 -- -- 9,5-------- 9,5

3 Közhatalmi bevételek 0,8 -- -- 6,4--6,4---- 6,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 0,8 -- -- 6,4-------- 6,4

4 Működési bevételek 24,1 -- -- 14,7--14,7---- 14,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 11,4 -- -- 4,2-------- 4,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3,1 -- -- 1,3-------- 1,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 9,6 -- -- 9,2-------- 9,2

5 Felhalmozási bevételek 2,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 10,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 10,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,7 -- -- 46,946,9------ 46,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 45,7 -- -- 46,946,9------ 46,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,7 -- -- 46,946,9------ 46,9

Maradvány igénybevétele 45,7 -- -- 46,946,9------ 46,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,7 -- -- 46,9-------- 46,9

TÁMOGATÁSOK 507,9 573,5 -- 573,8----0,3573,5 573,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 507,9 573,5 -- 573,8----0,3573,5 573,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 507,9 573,5 -- 573,8----0,3573,5 573,8

Központi, irányító szervi támogatás 507,9 573,5 -- 573,8----0,3573,5 573,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 62,0 -- -- 68,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 46,9 -- -- -- -- -- -- -- 50,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )221

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )221 2

KIADÁSOK 9,5 -- -- 9,5--9,5---- 9,5 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 9,5 -- -- 9,5--9,5---- 9,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,5 -- -- 9,5--9,5---- 9,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9,5 -- -- 9,5-------- 9,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,5 -- -- 9,5--9,5---- 9,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- 9,5--9,5---- 9,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- 9,5--9,5---- 9,5

Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- 9,5--9,5---- 9,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9,5 -- -- 9,5-------- 9,5

TÁMOGATÁSOK 9,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 9,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 9,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( X 1231 )22

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )122

KIADÁSOK 314,9 334,2 -- 327,148,02,10,2334,2 384,5 -- --

1 Működési költségvetés 298,5 326,8 -- 311,338,50,50,2326,8 366,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 130,9 148,0 -- 137,1-0,3--0,2148,0 147,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 125,7 143,4 -- 132,5------143,4 138,2

Külső személyi juttatások 5,2 4,6 -- 4,6------4,6 9,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

35,7 39,7 -- 38,13,0----39,7 42,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 129,9 138,8 -- 131,831,80,5--138,8 171,1 -- --

Készletbeszerzés 3,6 3,6 -- 2,7------3,6 3,0

Kommunikációs szolgáltatások 9,2 12,2 -- 9,1------12,2 19,5

Szolgáltatási kiadások 91,7 91,3 -- 85,6------91,3 108,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,5 8,8 -- 9,7------8,8 9,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 23,9 22,9 -- 24,7------22,9 29,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 0,3 -- 4,34,0----0,3 4,3 -- --

Nemzetközi kötelezettségek -- 0,3 -- --------0,3 --

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,6 -- -- 4,0-------- 4,0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0,3 -- -- 0,3-------- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 16,4 7,4 -- 15,89,51,6--7,4 18,5 -- --

 / 6 Beruházások 16,4 7,4 -- 15,89,51,6--7,4 18,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,8 -- -- 1,2-------- 1,6

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

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3,7 1,9 -- 0,7------1,9 1,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7,8 3,9 -- 10,5------3,9 11,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,5 1,6 -- 3,4------1,6 3,9

BEVÉTELEK 29,4 1,0 -- 3,1--2,1--1,0 3,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

26,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 1,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

3 Közhatalmi bevételek 1,0 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1,0 -- -- 0,6-------- 0,6

4 Működési bevételek 0,7 1,0 -- 0,9---0,1--1,0 0,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 0,2 -- 0,1------0,2 0,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,3 -- -- 0,2-------- 0,2

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

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 1,6-------- 1,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,1 -- -- 48,048,0------ 48,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 16,1 -- -- 48,048,0------ 48,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 16,1 -- -- 48,048,0------ 48,0

Maradvány igénybevétele 16,1 -- -- 48,048,0------ 48,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16,1 -- -- 48,0-------- 48,0

TÁMOGATÁSOK 317,4 333,2 -- 333,4----0,2333,2 333,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 317,4 333,2 -- 333,4----0,2333,2 333,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 317,4 333,2 -- 333,4----0,2333,2 333,4

Központi, irányító szervi támogatás 317,4 333,2 -- 333,4----0,2333,2 333,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 22,0 -- -- 22,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 48,0 -- -- -- -- -- -- -- 57,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )222

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

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )222 1

KIADÁSOK 4,2 -- -- 4,2--4,2---- 4,2 -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,2 -- -- 4,2--4,2---- 4,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,2 -- -- 4,2-------- 4,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,2 -- -- 4,2--4,2---- 4,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- 4,2--4,2---- 4,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- 4,2--4,2---- 4,2

Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- 4,2--4,2---- 4,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,2 -- -- 4,2-------- 4,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

TÁMOGATÁSOK 4,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 4,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( X 1231 )23

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( 09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása )123

KIADÁSOK 8 769,7 7 750,0 -- 8 808,53 441,9641,0--7 750,0 11 832,9 -- --

1 Működési költségvetés 7 039,2 7 532,2 -- 7 177,81 603,4641,0--7 532,2 9 776,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 754,0 3 497,4 -- 3 127,7623,9575,5--3 497,4 4 696,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 695,0 3 454,4 -- 3 071,8------3 454,4 4 602,9

Külső személyi juttatások 59,0 43,0 -- 55,9------43,0 93,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

818,9 1 006,3 -- 929,9227,765,5--1 006,3 1 299,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 082,2 982,4 -- 1 051,0721,5----982,4 1 703,9 -- --

Készletbeszerzés 106,2 106,6 -- 65,8------106,6 143,0

Kommunikációs szolgáltatások 171,2 116,0 -- 217,6------116,0 315,2

Szolgáltatási kiadások 425,2 386,5 -- 441,4------386,5 669,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 91,7 87,0 -- 62,3------87,0 86,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 287,9 286,3 -- 263,9------286,3 489,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 384,1 2 046,1 -- 2 069,230,3----2 046,1 2 076,4 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 6,5 17,0 -- 11,4------17,0 18,6

Elvonások és befizetések 2 122,0 2 029,1 -- 2 029,1------2 029,1 2 029,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 254,1 -- -- 19,8-------- 19,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,5 -- -- 8,9-------- 8,9

2 Felhalmozási költségvetés 1 730,5 217,8 -- 1 630,71 838,5----217,8 2 056,3 -- --

 / 6 Beruházások 1 061,6 217,8 -- 738,1871,6----217,8 1 089,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 442,8 129,0 -- 303,2------129,0 550,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 192,8 25,0 -- 63,7------25,0 81,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 201,8 21,0 -- 216,7------21,0 227,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 224,2 42,8 -- 154,5------42,8 230,2

 / 7 Felújítások 645,7 -- -- 164,1232,4------ 232,4 -- --

Ingatlanok felújítása 508,4 -- -- 129,3-------- 183,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 137,3 -- -- 34,8-------- 49,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,2 -- -- 728,5734,5------ 734,5 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,8 -- -- 673,3-------- 673,3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

2,4 -- -- 55,2-------- 61,2

BEVÉTELEK 7 849,8 7 750,0 -- 8 396,85,8641,0--7 750,0 8 396,8 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

3 Közhatalmi bevételek 7 771,8 7 750,0 -- 8 322,6--572,6--7 750,0 8 322,6

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 7 771,8 7 750,0 -- 8 322,6------7 750,0 8 322,6

4 Működési bevételek 51,8 -- -- 68,4--68,4---- 68,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 4,2-------- 4,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 24,0 -- -- 42,7-------- 42,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3,9 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 6,5 -- -- 11,8-------- 11,8

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 8,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 9,3 -- -- 9,0-------- 9,0

5 Felhalmozási bevételek 8,2 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 14,1 -- -- 0,50,5------ 0,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 14,1 -- -- 0,50,5------ 0,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,9 -- -- 5,35,3------ 5,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

3,9 -- -- 5,3-------- 5,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 356,0 -- -- 3 436,13 436,1------ 3 436,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4 356,0 -- -- 3 436,13 436,1------ 3 436,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 356,0 -- -- 3 436,13 436,1------ 3 436,1

Maradvány igénybevétele 4 356,0 -- -- 3 436,13 436,1------ 3 436,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 356,0 -- -- 3 436,1-------- 3 436,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 293,0 -- -- 315,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 436,1 -- -- -- -- -- -- -- 3 024,4

Nemzeti Választási Iroda ( X 1231 )24

Nemzeti Választási Iroda ( 01111 Államhatalom )124

KIADÁSOK 3 359,8 1 262,4 -- 3 992,21 432,43 089,4--1 262,4 5 784,2 -- --

1 Működési költségvetés 2 962,7 1 212,4 -- 3 202,5701,82 218,6--1 212,4 4 132,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 574,0 659,6 -- 693,5-75,0110,8--659,6 695,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 521,9 634,6 -- 601,2------634,6 602,0

Külső személyi juttatások 52,1 25,0 -- 92,3------25,0 93,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

167,5 176,3 -- 198,2-4,827,0--176,3 198,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 250,8 376,5 -- 2 310,8362,82 080,8--376,5 2 820,1 -- --

Készletbeszerzés 32,0 12,6 -- 347,8------12,6 429,0

Kommunikációs szolgáltatások 480,5 62,6 -- 600,7------62,6 723,7

Szolgáltatási kiadások 491,5 219,2 -- 974,8------219,2 1 192,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4,2 3,6 -- 6,9------3,6 10,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 242,6 78,5 -- 380,6------78,5 464,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 970,4 -- -- --418,8------ 418,8 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 970,4 -- -- ---------- 418,8

2 Felhalmozási költségvetés 397,1 50,0 -- 789,7730,6870,8--50,0 1 651,4 -- --

 / 6 Beruházások 384,1 50,0 -- 735,7676,4870,8--50,0 1 597,2 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 234,9 5,0 -- 273,6------5,0 910,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése 9,1 10,0 -- 2,9------10,0 17,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 56,1 20,0 -- 7,8------20,0 26,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2,4 2,5 -- 295,0------2,5 305,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 81,6 12,5 -- 156,4------12,5 337,8

 / 7 Felújítások -- -- -- 42,943,0------ 43,0 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- 33,8-------- 33,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 9,1-------- 9,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,0 -- -- 11,111,2------ 11,2 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

13,0 -- -- 11,1-------- 11,2

BEVÉTELEK 108,6 -- -- 50,92,948,0---- 50,9 -- --

3 Közhatalmi bevételek 0,5 -- -- 4,8--4,8---- 4,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 0,5 -- -- 4,8-------- 4,8

4 Működési bevételek 107,0 -- -- 24,2--24,2---- 24,2

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 106,9 -- -- 24,2-------- 24,2

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 19,0--19,0---- 19,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 19,0-------- 19,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,1 -- -- 2,92,9------ 2,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,1 -- -- 2,9-------- 2,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 930,9 -- -- 1 429,51 429,5------ 1 429,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 930,9 -- -- 1 429,51 429,5------ 1 429,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 930,9 -- -- 1 429,51 429,5------ 1 429,5

Maradvány igénybevétele 1 930,9 -- -- 1 429,51 429,5------ 1 429,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 930,9 -- -- 1 429,5-------- 1 429,5

TÁMOGATÁSOK 2 749,9 1 262,4 -- 4 303,8--3 041,4--1 262,4 4 303,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 749,9 1 262,4 -- 4 303,8--3 041,4--1 262,4 4 303,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 749,9 1 262,4 -- 4 303,8--3 041,4--1 262,4 4 303,8

Központi, irányító szervi támogatás 2 749,9 1 262,4 -- 4 303,8--3 041,4--1 262,4 4 303,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 73,0 -- -- 69,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 429,6 -- -- -- -- -- -- -- 1 792,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )224

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

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )224 1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 112,0 458,0 -- 51,3--74,0--458,0 532,0 -- --

1 Működési költségvetés 112,0 458,0 -- 51,3--74,0--458,0 532,0

 / 3 Dologi kiadások 0,4 -- -- 0,2--1,0---- 1,0

Szolgáltatási kiadások 0,4 -- -- 0,2-------- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 111,6 458,0 -- 51,1--73,0--458,0 531,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 111,6 458,0 -- 51,1------458,0 531,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12,4 -- -- 238,3--238,3---- 238,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 12,4 -- -- 238,3--238,3---- 238,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 12,4 -- -- 238,3--238,3---- 238,3

Maradvány igénybevétele 12,4 -- -- 238,3--238,3---- 238,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12,4 -- -- 238,3-------- 238,3

TÁMOGATÁSOK 337,9 458,0 -- 293,7---164,3--458,0 293,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 337,9 458,0 -- 293,7---164,3--458,0 293,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 337,9 458,0 -- 293,7---164,3--458,0 293,7

Központi, irányító szervi támogatás 337,9 458,0 -- 293,7---164,3--458,0 293,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 238,3 -- -- -- -- -- -- -- 480,7

A választási rendszerek működtetése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 2

KIADÁSOK 1 951,6 1 500,0 -- 3,0---983,5--1 500,0 516,5 -- --

1 Működési költségvetés 1 951,6 1 500,0 -- 3,0---983,8--1 500,0 516,2

 / 3 Dologi kiadások 7,2 -- -- ----0,1---- 0,1

Szolgáltatási kiadások 7,2 -- -- ---------- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 944,4 1 500,0 -- 3,0---983,9--1 500,0 516,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 944,4 1 500,0 -- 2,5------1 500,0 515,1

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----0,3---- 0,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----0,3---- 0,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 0,3

BEVÉTELEK 708,3 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 708,3 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

708,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 549,3 -- -- 308,6--308,6---- 308,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 549,3 -- -- 308,6--308,6---- 308,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 549,3 -- -- 308,6--308,6---- 308,6

Maradvány igénybevétele 1 549,3 -- -- 308,6--308,6---- 308,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 549,3 -- -- 308,6-------- 308,6

TÁMOGATÁSOK 2,6 1 500,0 -- 207,9---1 292,1--1 500,0 207,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2,6 1 500,0 -- 207,9---1 292,1--1 500,0 207,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2,6 1 500,0 -- 207,9---1 292,1--1 500,0 207,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 2,6 1 500,0 -- 207,9---1 292,1--1 500,0 207,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 308,6 -- -- -- -- -- -- -- 513,5

Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek 
(nem bontott) )

224 3

KIADÁSOK -- -- -- 2 235,6---1 838,34 446,5-- 2 608,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 235,6---1 830,94 439,1-- 2 608,2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 7,6---5,915,0-- 9,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 7,6-------- 9,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 228,0---1 825,04 424,1-- 2 599,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 228,0-------- 2 599,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- -----7,47,4-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- -----7,47,4-- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 608,2---1 838,34 446,5-- 2 608,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 608,2---1 838,34 446,5-- 2 608,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 608,2---1 838,34 446,5-- 2 608,2

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 608,2---1 838,34 446,5-- 2 608,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 372,6

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( X 1231 )25

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( 01111 Államhatalom )125

KIADÁSOK 735,4 808,0 -- 827,759,43,120,1808,0 890,6 -- --

1 Működési költségvetés 652,3 787,0 -- 620,5-138,22,820,1787,0 671,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 342,6 359,7 -- 315,2-46,5--6,3359,7 319,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 253,2 269,4 -- 265,8------269,4 265,9

Külső személyi juttatások 89,4 90,3 -- 49,4------90,3 53,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

98,6 96,3 -- 98,96,2--1,796,3 104,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 208,0 331,0 -- 204,8-106,52,812,1331,0 239,4 -- --

Készletbeszerzés 7,5 10,5 -- 8,5------10,5 8,6

Kommunikációs szolgáltatások 21,7 5,0 -- 17,8------5,0 22,7

Szolgáltatási kiadások 127,0 72,0 -- 131,0------72,0 155,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 12,4 11,0 -- 9,6------11,0 10,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39,4 232,5 -- 37,9------232,5 42,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,1 -- -- 1,68,6------ 8,6 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,1 -- -- 1,6-------- 8,6

2 Felhalmozási költségvetés 83,1 21,0 -- 207,2197,60,3--21,0 218,9 -- --

 / 6 Beruházások 83,1 21,0 -- 74,961,00,3--21,0 82,3 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 37,8 -- -- 32,8-------- 35,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 29,4 16,0 -- 10,4------16,0 12,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3,3 -- -- 22,6-------- 22,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12,6 5,0 -- 9,1------5,0 11,6

 / 7 Felújítások -- -- -- 132,3136,6------ 136,6 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- 104,2-------- 107,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 28,1-------- 29,1

BEVÉTELEK 14,6 -- -- 9,013,63,1---- 16,7 -- --

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

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,3 -- -- 0,4-------- 0,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,6 -- -- 1,4-------- 1,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,2 -- -- ---------- --

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

5 Felhalmozási bevételek 0,5 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,5 -- -- 0,3-------- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 12,0 -- -- 5,913,6------ 13,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 12,0 -- -- 5,9-------- 13,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 152,6 -- -- 45,845,8------ 45,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 152,6 -- -- 45,845,8------ 45,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 152,6 -- -- 45,845,8------ 45,8

Maradvány igénybevétele 152,6 -- -- 45,845,8------ 45,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 152,6 -- -- 45,8-------- 45,8

TÁMOGATÁSOK 614,0 808,0 -- 828,1----20,1808,0 828,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 614,0 808,0 -- 828,1----20,1808,0 828,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 614,0 808,0 -- 828,1----20,1808,0 828,1

Központi, irányító szervi támogatás 614,0 808,0 -- 828,1----20,1808,0 828,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 52,0 -- -- 50,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 45,8 -- -- -- -- -- -- -- 55,2
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Szerkezeti változás a 2016. évben

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

05/02/02/00 Fejezeti tartalék (335295) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 
módosításáról szóló 2013. évi XCII. törvény 7. §-a értelmében 2013. június 30-áig 
fejezeti tartalékot kellett létrehozni, amely a Hatóságnál 8,2 millió forint volt. A 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény a fejezeti tartalék mértékét szintén 8,2 millió forintban állapította meg. Az 
Országgyűlés a fejezeti tartalék felhasználását sem 2014. évben, sem 2015. évben 
nem engedélyezte, a tartalék teljes összege kötelezettségvállalással nem terhelt 
előirányzat-maradványként került kimutatásra mindkét költségvetési évben.  2016. 
évben a fejezeti tartalék kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány 
összege a 1822/2016 (XII. 22.) Korm. határozat alapján elvonásra került.

09/08/00/00 Váradi András Alapítvány (347851) Névváltozás

Indoklás: A Fővárosi Törvényszék 13. Pk.60.299/2014/13. számú végzése alapján az Együtt 
Magyarországért Alapítvány neve Váradi András Alapítványra módosult.

Eredeti szerkezet: 01 09/08/00/00 Együtt Magyarországért Alapítvány

10/03/00/00 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 

(281078)

Új elem

Indoklás: A Kv. tv. 4. § (2) és a 20. § (1) bekezdéseinek megfelelően a Prémiumévek 
programmal kapcsolatos 2016. évi teljesítés miatt 8,066 millió forint kifizetés 
történt.

21/02/02/00 Fejezeti tartalék (341806) Új elem

Indoklás: A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt (Fejezeti tartalék) költségvetési 
mardvány 9,5 millió Ft felhasználását 2016-ban a 1768/2016. (XII.15.) 
Kormányhatározat engedélyezte.

22/02/01/00 Fejezeti tartalék (341784) Új elem

Indoklás: A 1401/2016.(VII.22.) Korm.határozattal került jóváhagyásra a 2015. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt fejezeti maradvány, ennek felhasználása miatt 
tért el a beszámoló szerkezete a költségvetési törvényben előírtaktól, ahol már nem 
volt fejezeti előirányzati sor.

24/02/03/00 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó 

népszavazás lebonyolítása (360362)

Új elem

Indoklás: A kötelező betelpítési kvóta ügyében megtartott népszavazás a 2016. évi 
költségvetési törvény elfogadásokor még nem volt ismert, 2016. évben keletkezett 
új feladatként jelent meg a Nemzeti Választási Iroda költségvetésében.
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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 2016. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 76 3514

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

212 32013

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 134 70613

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 360 047173

I.  besorolási osztály összesen 3 684 825731

II.  besorolási osztály összesen 413 805154

III.  besorolási osztály összesen 52 79423

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

5 934 8461 111

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

54 3924

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

109 12512

I.  besorolási osztály összesen 258 23236

II.  besorolási osztály összesen 1 539 994313

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 1 961 743365

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

676 783130

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

505 029148

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

417 707178

közfoglalkoztatott 9701

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 1 600 489457

országgyűlési képviselő 2 592 195212

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 36 6612

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 26 3254

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 2 655 181218

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 12 152 2592 151

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

01 816

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 01 905

Üres álláshelyek száma az időszak végén 084

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 059

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

02 151

718



     
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 2016. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 1 Országgyűlés hivatali szervei

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

61 4115

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 51 6335

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

434 72552

I.  besorolási osztály összesen 1 363 117275

II.  besorolási osztály összesen 204 04985

III.  besorolási osztály összesen 10 5316

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

2 141 022429

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

647 444123

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

412 540123

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

375 070162

közfoglalkoztatott 9701

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 1 436 024409

országgyűlési képviselő 2 592 195212

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 36 6612

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 26 3254

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 2 655 181218

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 6 232 2271 056

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 056

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 125

Üres álláshelyek száma az időszak végén 55

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 51

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 056

2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

97 46815

I.  besorolási osztály összesen 227 30060

II.  besorolási osztály összesen 46 23322

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

371 00197

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 7502

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 2 7502

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 373 75299

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

100

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 103

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

99

3 Országgyűlési Őrség

I.  besorolási osztály összesen 29 3708
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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 2016. évben

I.  fejezet

II.  besorolási osztály összesen 10 9364

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

40 30612

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

54 3924

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

109 12512

I.  besorolási osztály összesen 258 23236

II.  besorolási osztály összesen 1 539 994313

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 1 961 743365

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 6881

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 3 6881

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 2 005 736378

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

378

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 380

Üres álláshelyek száma az időszak végén 3

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

378

5 1 Közbeszerzési Hatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

15 5561

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 10 2051

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

133 30315

I.  besorolási osztály összesen 296 43959

II.  besorolási osztály összesen 10 1324

III.  besorolási osztály összesen 32 16413

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

497 79893

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

7 1471

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 7 1471

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 504 94494

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

94

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 102

Üres álláshelyek száma az időszak végén 25

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 8

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

94

21 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 16 4151

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

10 9691

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

79 63512

I.  besorolási osztály összesen 150 18639

II.  besorolási osztály összesen 7 4503

III.  besorolási osztály összesen 10 0994
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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 2016. évben

I.  fejezet

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

274 75560

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

16 4538

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 16 4538

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 291 20968

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

68

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 70

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

68

22 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 3241

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

36 8455

I.  besorolási osztály összesen 41 83012

II.  besorolási osztály összesen 4 3632

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

112 32921

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 7601

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 2 7601

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 115 08922

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

22

23 1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 27 0561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

96 8104

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

413 36053

I.  besorolási osztály összesen 1 292 411216

II.  besorolási osztály összesen 111 82727

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

1 941 464301

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 9961

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

39 95810

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

11 9883

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 55 94214

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 1 997 406315

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

315

24 1 Nemzeti Választási Iroda

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 9581

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 22 4982

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

108 97213
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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 2016. évben

I.  fejezet

I.  besorolási osztály összesen 198 88036

II.  besorolási osztály összesen 13 2695

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

358 57857

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 5972

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

30 7769

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

4 9981

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 38 37112

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 396 94969

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

70

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 73

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

69

25 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

12 6161

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 38 4054

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

55 7378

I.  besorolási osztály összesen 85 29126

II.  besorolási osztály összesen 5 5462

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

197 59441

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

15 5993

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

21 7556

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 37 3539

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 234 94750

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

50

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 52

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

50
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II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
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A Köztársasági Elnökség fejezet és a hozzá rendelt fejezetet irányító szerv – a Köztársasági 
Elnöki Hivatal (a továbbiakban: KEH) – a beszámolási időszakban ellátta mindazokat a 
feladatokat, amelyeket Magyarország Alaptörvénye, a kapcsolódó törvények és egyéb 
jogszabályok, a Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzata előír. 
 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
 

Megnevezés 2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

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

Kiadás 2359,0  2313,4 2313,4 2502,2 2346,6 99,5  93,8 
ebből:  Személyi 

juttatás 
1095,4 748,6 748,6 1211,9 1192,3 108,8 98,4 

Bevétel 
 

5,7  - - 6,1 6,1 107,0 100,0 

Támogatás 2258,8 2313,4 2313,4 2213,6 2213,6 98,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány  

377,0  - - 282,5 282,5 74,9 100,0 

Létszám (fő)  75 - -  75 - - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
                                                                                          millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támoga-
tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Lét- 
szám 
eng. 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2313,4 – 2313,4 748,6 85 
Módosítások jogcímenként     

 
 
 

 
1. Pótelőirányzat: 

 
Az 1114/2016.(III. 8.) Korm. 
határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosítás. 
 
Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításáról 
 
Az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat a 2016. évi 
kompenzációhoz szükséges 
támogatással összefüggő előirányzat-
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0,4 
 
 
 
 
 
  
 

-0,1 

  
 
 
 

57,2 
 
 
 
 

0,4 
 
 
 
 
 
 
 

-0,1 

 
 
 
 

57,2 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 
 

-0,1 
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átcsoportosításáról 
    
2. Fejezetek közötti előirányzat  
     átcsoportosítás: 
    
    Az államfői protokollal kapcsolatos 
    feladatok ellátásához a Külgazdasági 
és 
    Külügyminisztériumhoz a 2015. évi  
    C. tv. 21. § (1) bekezdése alapján 
    történt előirányzat-átcsoportosítás.             
   

 
 
 
 
 
 

-157,3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-157,3 
 
 
 
 
 

3.   Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű 
       átcsoportosítás a Magyarország 
       2016. évi központi költségvetéséről 
       szóló 2015. évi C. tv. 21. § (1) 
       bekezdés alapján.    
 
      Kiemelt előirányzatokon belüli  
      előirányzat átcsoportosítás    
                                    

   430,4 
 
 
 
 

        
        -39,8 

 

4.   Előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele. 

282,5 282,5  15,3  

5.  Működési és felhalmozási bevételi  
     többlet.            

6,1 6,1            

Módosítások összesen: 188,8 288,6 -99,8  463,3  
 

2016. évi módosított előirányzat: 2502,2 288,6 2213,6 1211,9 85    
 
A Köztársasági Elnökség fejezet 2016. évi előirányzatát a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény biztosította. 
 
A pénzügyi keretek – pótelőirányzattal, a bevételi többletekkel és az előző évi költségvetési 
maradvánnyal együtt – biztosították a folyamatos működést, az alapfeladatok ellátását.     
A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a belső kontrollrendszer működtetéséhez és a belső 
ellenőrzés működéséhez. Belső szabályzatokkal megteremtette a FEUVE és a belső ellenőrzés 
hatékony működését. 
 
1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító: 300025 
Honlap címe: www.keh.hu 
Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt feladatai ellátása során a 
Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.  

A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata 
teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően:   
− közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban 

meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz kapcsolódóan 
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előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az egyes 
köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről,  

− kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal, 
− ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és 

humánpolitikai feladatait, s a fejezetet irányító szerv vezetőjeként a főigazgató gondoskodik 
a Köztársasági Elnöki Hivatal szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik a Sándor-palota 
és a köztársasági elnöki rezidencia fenntartásáról, üzemeltetéséről,  

− ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásai és adományaival kapcsolatos teendőket,  
− előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak 

lebonyolításáért,  
− közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban, 

tájékoztatásban, levelezésben, 
− ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat, 
− közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében, 

lebonyolításában,  
− közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének 

előkészítésében, megszervezésében, 
− támogatja a köztársasági elnököt a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos feladatok 

ellátásában, valamint 
− ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.   

Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 

 
1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal 
 

Megnevezés 2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

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

  millió forintban egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2220,1 1422,4 1422,4   2376,6 2247,3 101,2 94,6 

ebből:  Személyi 
juttatás 

1095,4 748,6 748,6 1211,9 1192,3 108,8 98,4 

Bevétel 5,7 - - 6,1 6,1 107,0 100,0 

Támogatás 2159,5 1422,4 1422,4 2114,3 2114,3 97,9 100,0 

Költségvetési 
maradvány  

 
311,1 

- - 
 

256,2 
 

256,2 
 

82,4 
 

100,0 

Létszám (fő)      75            75   
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 
                                                                                                     millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1422,4 – 1422,4 748,6 
Módosítások jogcímenként     
1. Pótelőirányzat: 

 
Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosítás. 
 
Az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 
a 2016. évi kompenzációhoz szükséges 
támogatással összefüggő előirányzat-
átcsoportosításáról 

  
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten  
    belüli átcsoportosítása: 
 
    Állami kitüntetésekről előirányzat- 
    átcsoportosítás a 2015. évi C. törvény  
    21. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 
 
    
 
 
    Államfői Protokollról előirányzat- 
    átcsoportosítás a 2015. évi C. törvény  
    21. § (1) bekezdés b) pontja alapján.  
      
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi  
    hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt 
 

 
 

0,4 
 
 
 
 
 
 

-0,1 
 
 
 
 
 
 

493,9 
 
  
 
 
 
 

197,7 

  
 

0,4 
 
 
 
 
 
 

-0,1 
 
 
 
 
 
 

493,9 
 
 
 
 
 
 

197,7 

 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 

-0,1 
 
 
 
 
 
 

427,6 
 
 
 
 
 
 

60,0 
 
 
 

-39,8 

4. Előző évi költségvetési maradvány  
    igénybevétele. 
 

256,2 256,2  15,3 

5. Működési és felhalmozási bevételi többlet  
   (kártérítések díja, továbbszámlázott 
   szolgáltatás, működési célú támogatások,  
   felhalmozási célú átvett pénzeszköz) 
      

6,1 6,1   

Módosítások összesen: 954,2 262,3 691,9 463,3 

2016. évi módosított előirányzat: 2376,6 262,3 2114,3 1211,9 
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A Kormányhatározattal biztosított pótelőirányzattal az elszámolás határidőre megtörtént. A 
felügyeleti szerv hatáskörében történt az Állami kitüntetések és Államfői Protokoll fejezeti 
kezelésű előirányzatának átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz. 
 

Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek: 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 748,6 millió forint, a módosított előirányzat 1 211,9 
millió forint, a teljesített kiadás 1192,3  millió forint volt. A személyi juttatások között 
számoltuk el a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottainak rendszeres és nem rendszeres 
személyi juttatását, a külső megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díját, a Kossuth- és 
Széchenyi-díjjal járó jutalom összegét, valamint a reprezentáció  kiadásait. A költségvetési 
maradvány 19,6 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,8 millió forint.  

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 205,7 
millió forint, a módosított előirányzat 214,5 millió forint, teljesítése 211,5 millió forint, amely a 
járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi 
hozzájárulás függvényében alakult. Az előirányzat-megtakarításból (3,0 millió forint) a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,9 millió forint.  

A beszámolási időszakban a Hivatal költségvetési törvény által biztosított létszáma 85 fő, az 
átlagos statisztikai állományi létszáma 75 fő. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 411,5 millió forint, a módosított előirányzat 780,4 
millió forint, a teljesítés 699,2 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 81,2 millió 
forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 57,2 millió forint. A dologi kiadásokon 
belül változatlanul a legjelentősebb tétel az épület üzemeltetésére, a külföldi kiküldetésre 
valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összeg.  

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 18,8 millió forint, a teljesített kiadás 
18,8 millió forint. 

A felújítási kiadások eredeti és a módosított előirányzata, valamint a teljesítése is 3,0 millió 
forint. 

Az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 51,6 millió forint, a módosított 
előirányzat 134,0 millió forint, a teljesített kiadás 108,5 millió forint volt. A kiadási 
megtakarítás  25,5  millió forint, ebből az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 20,5 millió 
forint. 

A dolgozók lakásvásárlás támogatásban, kölcsönben 2016-ban nem részesültek. A 2,0 millió 
forint eredeti előirányzatot átcsoportosítottuk a felhalmozási kiadásokra.  

A 2016. évi  költségvetési maradvány 129,3 millió forint. A keletkezett  költségvetési 
maradványból: 

− az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 95,4 millió forint,  
− a kötelezettségvállalással nem terhelt  költségvetési maradvány 33,9 millió forint.  

 
A 2015. évi  költségvetési maradvány 256,2 millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak 
szerint: 

− a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványra 211,4 millió forint, az áthúzódó 
kötelezettségekből 206,9 millió forint előirányzat teljesítése 2016. június 30-ig megtörtént, 
és a 4,5 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalásról a Kormány 1768/2016. (XII. 15.) 
Kormányhatározata rendelkezik. 
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− a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványáról a Kormány 1401/2016. 
(VII. 22.) Kormányhatározata és a Nemzetgazdasági Minisztérium 26.394/1/2016. számú 
levele a Köztársasági Elnöki Hivatal címre Államfői protokoll dologi kiadásaira 18,3 millió 
forint és a Belügyminisztérium fejezet Rendőrség címre 5,3 millió forint felhasználását 
engedélyezte. Az 1822/2016. (XII.22.) Korm. határozata és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 42.366/2016. iktatószámú levele alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részére 21,2 millió forint átutalása megtörtént.  

 
2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Állami kitüntetések 

A 2015. évi C. törvény szerinti 436,7 millió forint és a Kormány 1114/2016.(III. 8.) Korm. 
határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból engedélyezett 57,2 
millió forint előirányzat átcsoportosításra került a KEH-hez.  
Az Állami kitüntetések előirányzat felhasználása,  a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az 
alábbiak szerint történt: 

− A személyi juttatásokra 424,4 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi díjjal járó 
jutalom 421,2 millió forint. 2016. március 15-e alkalmából, 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 17 
főnek egyéni Kossuth-díjat, 17 főnek egyéni Széchenyi-díjat adományoztak. A díjjal járó 
jutalom összege a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény alapján 
a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - 
országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa 11,7 millió forint, ennek 
kétszerese 23,4 millió forint a Nagydíj.  Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,2 
millió forint. 

− A munkaadókat terhelő járulékokra 2,0 millió forint. Kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány 1,2 millió forint. 

− A dologi kiadásokra 37,3 millió forint ebből 13,0 millió forint előző évről áthúzódó 
kötelezettségvállalás teljesítése. A kiadások a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó 
emlékszobrok és jelvények készítésére, a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt, 
valamint a kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésére illetve az átadási 
ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére. Költségvetési maradvány 38,8 
millió forint ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,3 millió forint. 

− Az Állami kitüntetések költségvetési maradványa a Köztársasági Elnöki Hivatalnál 43,2 
millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 15,3 millió forint és a Köztársasági 
Elnöki Hivatal címre visszahagyásra kért kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
27,9 millió forint. 

 
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A 2015. évi C. törvény szerinti 73,0 millió forint, a köztársasági elnök jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX. törvény 14/A. §-a alapján teljes egészében 
felhasználásra került. Támogatás 38  kedvezményezett részére került átutalásra. 
 
Államf ői Protokoll kiadásai  
 
− A 2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 355,0 millió forint. Az államfői 

protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági  és Külügyminisztériumhoz a 
2015. évi C. tv. 21. § (1)  bekezdés c) pontja alapján történt a 157,3 millió forint 
előirányzat-átcsoportosítás. Fejezeten belüli átcsoportosítás a Köztársasági Elnöki 
Hivatalhoz a 2015. évi C. tv. 21. § (1)  bekezdés b) pontja alapján 197,7 millió forint. Az 
előirányzat teljesítés 340,2 millió forint ebből előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

KIADÁSOK 2 359,0 2 313,4 -- 2 346,6259,1-127,857,52 313,4 2 502,2

1. Költségvetési szerv 2 220,1 1 422,4 -- 2 247,3259,1694,80,31 422,4 2 376,6
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 095,4 748,6 -- 1 192,3-24,5487,60,2748,6 1 211,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 199,2 205,7 -- 211,53,45,30,1205,7 214,5

01/03  Dologi kiadások 606,2 411,5 -- 699,2169,6199,3--411,5 780,4

01/05  Egyéb működési célú kiadások 214,2 -- -- 18,818,70,1---- 18,8

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

02/06  Beruházások 93,5 51,6 -- 108,579,92,5--51,6 134,0

02/07  Felújítások 11,6 3,0 -- 3,0------3,0 3,0

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2,0 -- 14,012,0----2,0 14,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 138,9 891,0 -- 99,3---822,657,2891,0 125,6
138,9 891,0 -- 99,3---822,657,2891,0 125,6

BEVÉTELEK 5,7 -- -- 6,12,93,2---- 6,1

1. Költségvetési szerv 5,7 -- -- 6,12,93,2---- 6,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 377,0 -- -- 282,5256,226,3---- 282,5

1. Költségvetési szerv 311,1 -- -- 256,2256,2------ 256,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 65,9 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

TÁMOGATÁSOK 2 258,8 2 313,4 -- 2 213,6---157,357,52 313,4 2 213,6

1. Költségvetési szerv 2 159,5 1 422,4 -- 2 114,3--691,60,31 422,4 2 114,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 99,3 891,0 -- 99,3---848,957,2891,0 99,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 75,0 -- -- 75,0-------- --

1. Költségvetési szerv 75,0 -- -- 75,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 282,5 -- -- -- -- -- -- -- 155,6
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Köztársasági Elnöki Hivatal ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 2 220,1 1 422,4 -- 2 247,3259,1694,80,31 422,4 2 376,6 -- --

1 Működési költségvetés 2 115,0 1 365,8 -- 2 121,8167,2692,30,31 365,8 2 225,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 095,4 748,6 -- 1 192,3-24,5487,60,2748,6 1 211,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 575,8 586,0 -- 602,6------586,0 602,7

Külső személyi juttatások 519,6 162,6 -- 589,7------162,6 609,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

199,2 205,7 -- 211,53,45,30,1205,7 214,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 606,2 411,5 -- 699,2169,6199,3--411,5 780,4 -- --

Készletbeszerzés 80,9 39,5 -- 80,0------39,5 109,2

Kommunikációs szolgáltatások 38,2 35,9 -- 38,4------35,9 44,0

Szolgáltatási kiadások 191,7 205,1 -- 196,1------205,1 220,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 180,7 40,5 -- 283,0------40,5 284,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 114,7 90,5 -- 101,7------90,5 122,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 214,2 -- -- 18,818,70,1---- 18,8 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 214,1 -- -- 18,7-------- 18,7

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

2 Felhalmozási költségvetés 105,1 56,6 -- 125,591,92,5--56,6 151,0 -- --

 / 6 Beruházások 93,5 51,6 -- 108,579,92,5--51,6 134,0 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 8,0 14,1 -- 1,5------14,1 1,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése 3,9 6,0 -- --------6,0 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 28,6 11,3 -- 11,7------11,3 11,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 33,1 9,2 -- 73,5------9,2 93,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19,9 11,0 -- 21,8------11,0 27,2

 / 7 Felújítások 11,6 3,0 -- 3,0------3,0 3,0 -- --

Ingatlanok felújítása 9,1 2,4 -- 0,2------2,4 0,2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 2,2-------- 2,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,5 0,6 -- 0,6------0,6 0,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2,0 -- 14,012,0----2,0 14,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 14,0-------- 14,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 5,7 -- -- 6,12,93,2---- 6,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1,71,7------ 1,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 1,7-------- 1,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

4 Működési bevételek 2,0 -- -- 3,1--3,1---- 3,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,3 -- -- 0,2-------- 0,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,1 -- -- 0,6-------- 0,6

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,4 -- -- ---------- --

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

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,7 -- -- 1,21,2------ 1,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

3,7 -- -- 1,2-------- 1,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 311,1 -- -- 256,2256,2------ 256,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 311,1 -- -- 256,2256,2------ 256,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 311,1 -- -- 256,2256,2------ 256,2

Maradvány igénybevétele 311,1 -- -- 256,2256,2------ 256,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 311,1 -- -- 256,2-------- 256,2

TÁMOGATÁSOK 2 159,5 1 422,4 -- 2 114,3--691,60,31 422,4 2 114,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 159,5 1 422,4 -- 2 114,3--691,60,31 422,4 2 114,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 159,5 1 422,4 -- 2 114,3--691,60,31 422,4 2 114,3

Központi, irányító szervi támogatás 2 159,5 1 422,4 -- 2 114,3--691,60,31 422,4 2 114,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 75,0 -- -- 75,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 256,2 -- -- -- -- -- -- -- 129,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )2

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

Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

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

Állami kitüntetések ( 01111 Államhatalom )22 1

KIADÁSOK -- 436,7 -- -----493,957,2436,7 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 436,7 -- -----493,957,2436,7 --

 / 1 Személyi juttatások -- 370,4 -- -----427,657,2370,4 --

Külső személyi juttatások -- 370,4 -- --------370,4 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- 63,1 -- -----63,1--63,1 --

Készletbeszerzés -- 43,2 -- --------43,2 --

Szolgáltatási kiadások -- 5,1 -- --------5,1 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 14,8 -- --------14,8 --

TÁMOGATÁSOK -- 436,7 -- -----493,957,2436,7 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----493,957,2436,7 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----493,957,2436,7 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----493,957,2436,7 --

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

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )22 2

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9,8 -- -- 6,7-------- 6,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 63,2 73,0 -- 66,3------73,0 66,3

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

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

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

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

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

Államf ői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3

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

Államf ői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3 1

KIADÁSOK 39,6 355,0 -- -----355,0--355,0 -- -- --

1 Működési költségvetés 39,6 355,0 -- -----355,0--355,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 136,1 -- -----136,1--136,1 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 14,6 -- --------14,6 --

Külső személyi juttatások -- 121,5 -- --------121,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- 214,8 -- -----214,8--214,8 --

Készletbeszerzés -- 2,1 -- --------2,1 --

Szolgáltatási kiadások -- 25,8 -- --------25,8 --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 140,4 -- --------140,4 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 46,5 -- --------46,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 39,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 39,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 39,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 39,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 39,6 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 39,6 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 355,0 -- -----355,0--355,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 355,0 -- -----355,0--355,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 355,0 -- -----355,0--355,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 355,0 -- -----355,0--355,0 --

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

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )42

KIADÁSOK 26,3 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6 -- --

1 Működési költségvetés 26,3 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26,3 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26,3 -- -- 26,3-------- 26,3

Tartalékok -- 26,3 -- --------26,3 26,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

Maradvány igénybevétele 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 26,3 -- -- 26,3-------- 26,3

TÁMOGATÁSOK 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,3 -- -- -- -- -- -- -- 26,3
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

75 3886

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

43 6234

I.  besorolási osztály összesen 242 30740

II.  besorolási osztály összesen 19 4136

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

380 73056

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

66 25818

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 66 25818

köztársasági elnök 18 5741

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 18 5741

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 465 56375

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

076

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 083

Üres álláshelyek száma az időszak végén 02

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

075
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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 2016. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

75 3886

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

43 6234

I.  besorolási osztály összesen 242 30740

II.  besorolási osztály összesen 19 4136

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

380 73056

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

66 25818

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 66 25818

köztársasági elnök 18 5741

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 18 5741

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 465 56375

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

76

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

75
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 

741



 

742



 
Az Alkotmánybíróság tevékenységét a 2011. évi CLI. törvény alapján végzi. 
 
Hatáskörébe tartozik: 

− az Alaptörvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll eljárás), 
− az Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll eljárás), 
− bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt,  
− az alkotmányjogi panasz,  
− a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata, 
− az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata, 
− az Országgyűlés vallási tevékenységet végző szervezet elismerésével összefüggő 

döntésének vizsgálata 
− alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő 

vélemény, 
− a vallási közösség alaptörvény-ellenes működésével összefüggő vélemény, 
− a köztársasági elnök tisztségtől való megfosztása, 
− a hatásköri összeütközés feloldása, 
− az önkormányzati rendelet, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és jogegységi 

határozatok vizsgálata, 
− az Alaptörvény értelmezése. 

 
Az Alkotmánybírósághoz 2016. évben 470 darab új beadvány érkezett, 2016. január 1-jén 
folyamatban maradt ügyek száma 206. A testületek által befejezett ügyek száma 355 darab,  a 
befejezett ügyek közül egyesítés révén 59 ügy, eljárást lezáró (visszautasító, megszüntető, 
áttételről rendelkező) végzéssel 218 ügy, míg érdemi határozattal 78 ügy zárult le. 
 
Az Alkotmánybíróság fejezet törzsszáma: 324809, az Alkotmánybíróság Hivatala törzsszáma: 
324799. A fejezet honlapjának a címe: www.alkotmanybirosag.hu. 
 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a fejezet 
kiadási előirányzatát 1.797,1 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 
1.797,1 millió forintban állapította meg. 
 
Az Alkotmánybíróság fejezet előirányzatai a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1. 5/4. 

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

Kiadás 1808,4 1797,1  1943,8 1765,0 97,6 90,8 
ebből: 
- személyi 

juttatás 
1005,1 1079,3 

 
1080,3 1010,1 100,5 93,5 

Bevétel 4,9 0  11,1 11,1 226,5 100,0 
Támogatás 1801,3 1797,1  1800,7 1800,7 100,0 100,0 
Előirányzat-
maradvány 

132,0  
 

 178,8 135,5   

Létszám (fő) 127 136  136 120 94,5 88,2 
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 millió forintban egy tizedessel 

2016. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1797,1 0,0 1797,1 1079,3 

Módosítások jogcímenként     
– előirányzat-maradvány igénybe vétele 132,0 132,0   
– fejezeti hatáskörű módosítás    5,0 
– intézményi hatáskörű módosítás    -6,8 
– 1226/2016.(V.2.) Kormány határozat 
a költségvetési szerveknél foglalkozta-
tottak 2016. évi kompenzációja 

3,6  3,6 2,8 

– működési és felhalmozási többlet-
bevétel 

11,1 11,1   

2016. év módosított előirányzat 1943,8 143,1 1800,7 1080,3 
 
 
A 2015. évi előirányzat-maradvány 132,0 millió forint volt (az intézménynél 96,5 millió 
forint, a fejezetnél a tartalék összege 35,5 millió forint). A jóváhagyott előirányzat-
maradványból dologi kiadásokra 53,6 millió forint, intézményi beruházásra 26,8 millió forint 
került kifizetésre. 
 
A kiadások alakulása 
A 2016. évi személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának 
kifizetésére – a 2015. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti céltartalékából – 
átcsoportosított összeggel (személyi juttatások 2,8 millió forint, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,8 millió forint, mely összegek tartalmazzák az 
elszámolás során visszafizetett részt) növekedett. A személyi juttatások módosított 
előirányzata 1080,3 millió forint volt, melyet 93,5 %-ban felhasznált a Hivatal.  
 
A személyi juttatások megoszlása a következő volt: 

 
 

módosított 
előirányzat 

teljesítés 

Törvény szerinti illetmények 57,8 % 57,0% 
Foglalkoztatottak személyi juttatása 15,1 % 15,8 % 
Külső személyi juttatás 27,1% 27,2 % 
 
Az Alkotmánybíróság engedélyezett létszáma 136 fő, az átlagos statisztikai létszáma 120 fő 
volt.  
A létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás során az Alkotmánybíróság nem 
lépte túl az engedélyezett keretet. 
A szociális hozzájárulási adó felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során.  
 
A Hivatal dologi kiadásának eredeti előirányzata 289,6 millió forint, a módosított előirányzat 
368,0 millió forint, a teljesítés 307,7 millió forint (83,6 %) volt. A dologi kiadások között a 
rendszeres üzemeltetési kiadásokon túl a Donáti utcai épületben kisebb épületgépészeti és 
egyéb karbantartások szerepelnek. 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

KIADÁSOK 1 808,4 1 797,1 -- 1 765,097,545,63,61 797,1 1 943,8

1. Költségvetési szerv 1 772,9 1 761,6 -- 1 729,597,545,63,61 761,6 1 908,3
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 005,1 1 079,3 -- 1 010,1-6,85,02,81 079,3 1 080,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 290,1 307,6 -- 288,4----0,8307,6 308,4

01/03  Dologi kiadások 309,5 289,6 -- 307,737,840,6--289,6 368,0

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 57,3 37,1 -- 43,56,4----37,1 43,5

01/05  Egyéb működési célú kiadások 27,3 -- -- 17,017,0------ 17,0

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

02/06  Beruházások 81,7 48,0 -- 61,541,8----48,0 89,8

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,9 -- -- 1,31,3------ 1,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5
35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5

BEVÉTELEK 4,9 -- -- 11,11,010,1---- 11,1

1. Költségvetési szerv 4,9 -- -- 11,11,010,1---- 11,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 134,2 -- -- 132,096,535,5---- 132,0

1. Költségvetési szerv 98,7 -- -- 96,596,5------ 96,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 35,5 -- -- 35,5--35,5---- 35,5

TÁMOGATÁSOK 1 801,3 1 797,1 -- 1 800,7----3,61 797,1 1 800,7

1. Költségvetési szerv 1 765,8 1 761,6 -- 1 800,7--35,53,61 761,6 1 800,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 35,5 35,5 -- -----35,5--35,5 --

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 127,0 -- -- 120,0-------- --

1. Költségvetési szerv 127,0 -- -- 120,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 132,0 -- -- -- -- -- -- -- 178,8
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Alkotmánybíróság ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 772,9 1 761,6 -- 1 729,597,545,63,61 761,6 1 908,3 -- --

1 Működési költségvetés 1 689,3 1 713,6 -- 1 666,754,445,63,61 713,6 1 817,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 005,1 1 079,3 -- 1 010,1-6,85,02,81 079,3 1 080,3 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 718,9 788,7 -- 734,5------788,7 787,3

Külső személyi juttatások 286,2 290,6 -- 275,6------290,6 293,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

290,1 307,6 -- 288,4----0,8307,6 308,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 309,5 289,6 -- 307,737,840,6--289,6 368,0 -- --

Készletbeszerzés 61,7 65,1 -- 57,8------65,1 71,6

Kommunikációs szolgáltatások 21,1 22,9 -- 27,8------22,9 33,5

Szolgáltatási kiadások 147,3 124,6 -- 145,3------124,6 169,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 16,9 15,8 -- 13,6------15,8 17,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 62,5 61,2 -- 63,2------61,2 76,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57,3 37,1 -- 43,56,4----37,1 43,5 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 57,3 37,1 -- 43,5------37,1 43,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 27,3 -- -- 17,017,0------ 17,0 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,9 -- -- 1,7-------- 1,7

Elvonások és befizetések 25,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,3-------- 15,3

2 Felhalmozási költségvetés 83,6 48,0 -- 62,843,1----48,0 91,1 -- --

 / 6 Beruházások 81,7 48,0 -- 61,541,8----48,0 89,8 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2,0 -- -- ---------- 3,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0,4 -- -- 4,0-------- 4,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 28,2 -- -- 19,5-------- 21,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 33,8 37,8 -- 25,0------37,8 41,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 17,3 10,2 -- 13,0------10,2 19,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,9 -- -- 1,31,3------ 1,3 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1,9 -- -- 0,7-------- 0,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 4,9 -- -- 11,11,010,1---- 11,1 -- --

4 Működési bevételek 3,5 -- -- 6,7--6,7---- 6,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,3 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,1 -- -- 0,4-------- 0,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 2,9 -- -- 5,7-------- 5,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 -- -- 0,3-------- 0,3

5 Felhalmozási bevételek 0,3 -- -- 3,4--3,4---- 3,4

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,3 -- -- 3,4-------- 3,4

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

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 98,7 -- -- 96,596,5------ 96,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 98,7 -- -- 96,596,5------ 96,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 98,7 -- -- 96,596,5------ 96,5

Maradvány igénybevétele 98,7 -- -- 96,596,5------ 96,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 98,7 -- -- 96,5-------- 96,5

TÁMOGATÁSOK 1 765,8 1 761,6 -- 1 800,7--35,53,61 761,6 1 800,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 765,8 1 761,6 -- 1 800,7--35,53,61 761,6 1 800,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 765,8 1 761,6 -- 1 800,7--35,53,61 761,6 1 800,7

Központi, irányító szervi támogatás 1 765,8 1 761,6 -- 1 800,7--35,53,61 761,6 1 800,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 127,0 -- -- 120,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 96,5 -- -- -- -- -- -- -- 178,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

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

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )22

KIADÁSOK 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5 -- --

1 Működési költségvetés 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35,5 35,5 -- 35,5------35,5 35,5

Elvonások és befizetések 35,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 35,5-------- 35,5

Tartalékok -- 35,5 -- --------35,5 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 35,5 -- -- 35,5--35,5---- 35,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 35,5 -- -- 35,5--35,5---- 35,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 35,5 -- -- 35,5--35,5---- 35,5

Maradvány igénybevétele 35,5 -- -- 35,5--35,5---- 35,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35,5 -- -- 35,5-------- 35,5

TÁMOGATÁSOK 35,5 35,5 -- -----35,5--35,5 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 35,5 35,5 -- -----35,5--35,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 35,5 35,5 -- -----35,5--35,5 --

Központi, irányító szervi támogatás 35,5 35,5 -- -----35,5--35,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 35,5 -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 1601

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

343 05141

I.  besorolási osztály összesen 115 42724

II.  besorolási osztály összesen 46 79413

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

519 43279

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

55 80329

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 55 80329

alkotmánybíró 259 84412

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 259 84412

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 835 079120

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

0121

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0130

Üres álláshelyek száma az időszak végén 09

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 04

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0120
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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 2016. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 1601

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

343 05141

I.  besorolási osztály összesen 115 42724

II.  besorolási osztály összesen 46 79413

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

519 43279

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

55 80329

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 55 80329

alkotmánybíró 259 84412

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 259 84412

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 835 079120

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

121

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 130

Üres álláshelyek száma az időszak végén 9

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 4

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

120
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 
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A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, 
valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A fejezet feladat- és 
eljárásrendjét, az intézményi alapokat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. CXI. törvény 
(továbbiakban: Ajbtv.) határozza meg. Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény 
30. cikkében rögzített feladata, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott 
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi 
intézkedéseket kezdeményezzen. A fejezet feladatait az alapvető jogok biztosa a hivatali 
szervezete útján, a biztoshelyettesek saját ügy- és feladatkörében történő közreműködésével 
látja el.  
A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységről az alapvető jogok biztosa az Ajbtv. 
40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet 
 
A fejezet – 2015. évi tényadatokhoz viszonyított – 2016. évi kiadási és bevételi adatait az 
alábbi táblázat foglalja össze: 
 

Megnevezés 2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 467,1 1 307,2 1 307,2 1 597,0 1 538,6 104,9% 96,3% 

ebből:  
személyi juttatás 810,1 825,6 825,6 811,4 808,0 99,7% 99,6% 

Folyó bevétel 9,6 0,0 0,0 4,5 4,5 46,9% 100,0% 

Támogatás 1 326,8 1 307,2 1 307,2 1 308,7 1 308,7 98,6% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

414,5 0,0 0,0 283,8 283,8 68,5% 100,0% 

Létszám (fő) 139    136   

 
 
Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:  
 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 
2016. évi előirányzat módosítások 

levezetése 
Kiadások Bevételek Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett, fő) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

1 307,2   1 307,2  825,6 154 

Módosítások jogcímenként      

- az 1226/2016. (V.2.) Korm. 
határozat a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. 

1,5  1,5 1,2   

755



 

2016. évi előirányzat módosítások 
levezetése 

Kiadások Bevételek Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett, fő) 

évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 
- az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozat alapján maradvány átadása 

33,1 33,1       

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

4,5  4,5        

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele (intézmény) 

250,7 250,7       

- intézményi és fejezeti szintű 
módosítás a kiemelt előirányzatok 
között 

      -15,4    

2016. évi módosított előirányzat 1 597,0 288,3 1 308,7 811,4 136 
 
 
1. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  
 
 
A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: 
Hivatal) tartozik, törzskönyvi száma: 795768, honlapjának címe: www.ajbh.hu. Az intézmény 
vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt 
nem támogat, letéti számlát nem vezet. Az intézmény felügyelete alá alapítvány, 
közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik. 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése: 
 

Megnevezés 2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 444,3 1 284,4 1 284,4 1 574,2 1 515,8 105,0% 96,3% 

ebből:  
személyi 
juttatás 

810,1 825,6 825,6 811,4 808,0 99,7% 99,6% 

Folyó 
bevétel 

9,6 0,0 0,0 4,5 4,5 46,9% 100,0% 

Támogatás 1 304,0 1 284,4 1 284,4 1 308,7 1 308,7 100,4% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

391,7 0,0 0,0 261,0 261,0 66,6% 100,0% 

Létszám 
(fő) 

139    136   
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Előirányzat módosítások levezetése 
 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 
2016. évi előirányzat módosítások 

levezetése 
Kiadások Bevételek Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett, fő) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

1 284,4   1 284,4  825,6 154 

Módosítások jogcímenként      

- az 1226/2016. (V.2.) Korm. 
határozat a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 

1,5  1,5 1,2   

- az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozat alapján maradvány átadása 

10,3 10,3       

- előirányzat-átcsoportosítás a 
fejezeti tartalékból 

22,8  22,8   

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

4,5  4,5        

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele (intézmény) 

250,7 250,7       

- intézményi és fejezeti szintű 
módosítás a kiemelt előirányzatok 
között 

      -15,4    

2016. évi módosított előirányzat 1 574,2 265,5 1 308,7 811,4 136 
 
 
Kiadások alakulása 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 825,6 M Ft, a módosított előirányzata 811,4 M Ft 
volt, melyet 99,6 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 154 fő, a december 31-i 
munkajogi létszám 159 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 136 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év 
során. - 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 208,4 M Ft, a módosított előirányzat 235,9 M Ft, a 
teljesítés 211,8 M Ft volt. A 2017-re áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
23,6 M Ft-.  

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 1,5 M Ft volt. A módosított 
előirányzat 14,4 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségek és az 
elmaradt feladatok miatt elvonásra felajánlott összeg előirányzatát tartalmazza. A teljesítés 
14,4 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 3,2 M Ft-ot, az elvonások teljesítésére 
0,9 M Ft-ot, maradvány átadására pedig 10,3 M Ft-ot fordított a hivatal. 

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 23,0 M Ft. A módosított előirányzat 58,6 M Ft, a 
teljesített kiadás 35,1 M Ft volt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti előirányzat 
különbségből 20,9 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, a kifizetés a beszerzések 
lebonyolítása miatt áthúzódik 2017-re. 
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A beruházások előirányzatából elsősorban számítástechnikai (hardver, szoftver) és ügyviteli 
gépek, berendezések beszerzése, fejlesztése történt. 

A dolgozók lakásvásárlásához saját belső szabályzata alapján a Hivatal 5 év alatt 
visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2016-ban 1 fő munkatárs igényelt és kapott 
ilyen jellegű támogatást 0,8 M Ft értékben. A kiutalt és igényelt kölcsönökre a visszafizetések 
fedezetet nyújtottak, ezért az OTP Bank Rt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2016-ban 
nem utalt át támogatási összeget. 
 
 
Bevételek alakulása 

A Hivatalnak rendszeres, tartós és tervezhető bevétele nincs, törvényben meghatározott 
feladata, alapvető tevékenységének ellátása ezt nem teszi lehetővé. A várható kiadásokat a 
költségvetési támogatásnak kell biztosítania. Az év során jelentkező bevételek jellemzően 
esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, ezért a finanszírozásba 
tartósan és biztonságosan nem vonhatók be. 

A költségvetési támogatás intézményi eredeti előirányzata 1 284,4 M Ft volt. 

A költségvetési támogatás összege a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2016. évi kompenzációjához adott támogatással, azaz 1,5 M Ft-tal nőtt. A fejezeti tartalék 
előirányzatának átcsoportosítása révén a támogatás további 22,8 M Ft-tal emelkedett. 

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1 308,7 M Ft volt, ezt a Magyar 
Államkincstár havonta időarányosan folyósította. A Magyar Államkincstárral az 
adatszolgáltatás és kapcsolattartás folyamatos és problémamentes volt. 

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 4,5 M Ft, amelyből intézményi működési 
bevétel 1,1 M Ft, tárgyi eszközök értékesítése 1,1 M Ft, egyéb működési célú átvett 
pénzeszköz 1,5 M Ft, lakáskölcsön visszatérülése 0,8 M Ft volt. 

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 261,0 M Ft 
volt. 

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.  

 

A Hivatalnál 2016-ban 58,4 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettség-
vállalással lekötött előirányzat-maradvány 51,7 M Ft, ebből beruházás 20,9 M Ft, 
felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (lakáskölcsön) 4,6 M Ft, dologi kiadás 
23,6 M Ft, személyi juttatás és járulékai 1,5 M Ft. Önrevízió keretében elvonásra felajánlott 
előirányzat-maradvány 1,1 M Ft. 

 

A 6,7 M Ft kötelezettségvállalás nélküli maradványt teljes összegében visszahagyásra 
javasolta a fejezet az MNV Zrt. által biztosított műemléképület halaszthatatlan felújítására. 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

KIADÁSOK 1 467,1 1 307,2 -- 1 538,6263,325,01,51 307,2 1 597,0

1. Költségvetési szerv 1 444,3 1 284,4 -- 1 515,8263,325,01,51 284,4 1 574,2
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 810,1 825,6 -- 808,0-15,70,31,2825,6 811,4

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 240,8 225,9 -- 232,99,5--0,3225,9 235,7

01/03  Dologi kiadások 198,1 208,4 -- 211,821,65,9--208,4 235,9

01/05  Egyéb működési célú kiadások 145,8 1,5 -- 14,412,9----1,5 14,4

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

02/06  Beruházások 49,0 23,0 -- 35,116,818,8--23,0 58,6

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 -- -- 213,6218,2------ 218,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8

22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8
BEVÉTELEK 9,6 -- -- 4,52,32,2---- 4,5

1. Költségvetési szerv 9,6 -- -- 4,52,32,2---- 4,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 414,5 -- -- 283,8261,022,8---- 283,8

1. Költségvetési szerv 391,7 -- -- 261,0261,0------ 261,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 22,8 -- -- 22,8--22,8---- 22,8

TÁMOGATÁSOK 1 326,8 1 307,2 -- 1 308,7----1,51 307,2 1 308,7

1. Költségvetési szerv 1 304,0 1 284,4 -- 1 308,7--22,81,51 284,4 1 308,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 22,8 22,8 -- -----22,8--22,8 --

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 139,0 -- -- 136,0-------- --

1. Költségvetési szerv 139,0 -- -- 136,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 283,8 -- -- -- -- -- -- -- 58,4
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 444,3 1 284,4 -- 1 515,8263,325,01,51 284,4 1 574,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 394,8 1 261,4 -- 1 267,128,36,21,51 261,4 1 297,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 810,1 825,6 -- 808,0-15,70,31,2825,6 811,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 760,3 778,0 -- 757,5------778,0 760,5

Külső személyi juttatások 49,8 47,6 -- 50,5------47,6 50,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

240,8 225,9 -- 232,99,5--0,3225,9 235,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 198,1 208,4 -- 211,821,65,9--208,4 235,9 -- --

Készletbeszerzés 15,4 16,3 -- 13,7------16,3 13,9

Kommunikációs szolgáltatások 17,1 16,0 -- 20,7------16,0 26,8

Szolgáltatási kiadások 121,2 121,1 -- 132,0------121,1 144,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 8,0 7,5 -- 6,2------7,5 6,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 36,4 47,5 -- 39,2------47,5 44,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 145,8 1,5 -- 14,412,9----1,5 14,4 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 3,2 1,5 -- 3,2------1,5 3,2

Elvonások és befizetések 142,6 -- -- 0,9-------- 0,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,3-------- 10,3

2 Felhalmozási költségvetés 49,5 23,0 -- 248,7235,018,8--23,0 276,8 -- --

 / 6 Beruházások 49,0 23,0 -- 35,116,818,8--23,0 58,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 12,8 3,0 -- 10,5------3,0 13,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,9 6,0 -- 5,7------6,0 18,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 18,9 9,1 -- 11,5------9,1 13,8

Részesedések beszerzése -- 4,9 -- --------4,9 --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 10,4 -- -- 7,4-------- 12,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 -- -- 213,6218,2------ 218,2 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 212,8-------- 212,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

0,5 -- -- 0,8-------- 5,4

BEVÉTELEK 9,6 -- -- 4,52,32,2---- 4,5 -- --

4 Működési bevételek 2,1 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,3 -- -- 0,4-------- 0,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,8 -- -- 0,7-------- 0,7

5 Felhalmozási bevételek 3,9 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3,9 -- -- 1,1-------- 1,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,51,5------ 1,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,6 -- -- 0,80,8------ 0,8

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 391,7 -- -- 261,0261,0------ 261,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 391,7 -- -- 261,0261,0------ 261,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 391,7 -- -- 261,0261,0------ 261,0

Maradvány igénybevétele 391,7 -- -- 261,0261,0------ 261,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 391,7 -- -- 261,0-------- 261,0

TÁMOGATÁSOK 1 304,0 1 284,4 -- 1 308,7--22,81,51 284,4 1 308,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 304,0 1 284,4 -- 1 308,7--22,81,51 284,4 1 308,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 304,0 1 284,4 -- 1 308,7--22,81,51 284,4 1 308,7

Központi, irányító szervi támogatás 1 304,0 1 284,4 -- 1 308,7--22,81,51 284,4 1 308,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 139,0 -- -- 136,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 261,0 -- -- -- -- -- -- -- 58,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )2

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

Fejezeti tartalék ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

KIADÁSOK 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8 -- --

1 Működési költségvetés 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,8 22,8 -- 22,8------22,8 22,8

Elvonások és befizetések 22,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22,8-------- 22,8

Tartalékok -- 22,8 -- --------22,8 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22,8 -- -- 22,8--22,8---- 22,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 22,8 -- -- 22,8--22,8---- 22,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 22,8 -- -- 22,8--22,8---- 22,8

Maradvány igénybevétele 22,8 -- -- 22,8--22,8---- 22,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22,8 -- -- 22,8-------- 22,8

TÁMOGATÁSOK 22,8 22,8 -- -----22,8--22,8 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 22,8 22,8 -- -----22,8--22,8 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22,8 22,8 -- -----22,8--22,8 --

Központi, irányító szervi támogatás 22,8 22,8 -- -----22,8--22,8 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 22,8 -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

174 90823

I.  besorolási osztály összesen 385 47289

II.  besorolási osztály összesen 28 44614

III.  besorolási osztály összesen 1 7101

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

602 502128

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

12 1325

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 12 1325

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 47 6203

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 47 6203

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 662 254136

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

0136

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0159

Üres álláshelyek száma az időszak végén 08

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 06

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0136

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 017
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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 2016. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

174 90823

I.  besorolási osztály összesen 385 47289

II.  besorolási osztály összesen 28 44614

III.  besorolási osztály összesen 1 7101

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

602 502128

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

12 1325

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 12 1325

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 47 6203

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 47 6203

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 662 254136

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

136

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 159

Üres álláshelyek száma az időszak végén 8

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 6

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

136

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 17
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 

767



 

768



 
A központi költségvetési intézmények bemutatása, a fejezeti indokolás 
 
 
A fejezet egészére vonatkozó indoklás  
 
A cím szerinti téma ismertetését a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című 
dokumentum részletesen tartalmazza. 
Elektronikus elérhetősége: 
 
https://asz.hu/storage/files/files/tajekoztato_az_allami_szamvevoszek_eves_tevekenysegerol/150
31.pdf?ctid=271 
 

Feladatkör, tevékenység 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) fejezetet irányító szervi jogállással felruházott, 
önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv, mely Magyarország 
központi költségvetésében önálló fejezettel rendelkezik, más költségvetési szerv felett nem 
gyakorol irányító szervi hatásköröket. 
 
Az Állami Számvevőszéket a Magyar Köztársaság Országgyűlése az Állami Számvevőszékről 
szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésével, 1990. január 1-
jei hatállyal hozta létre, amely az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
alapján végzi tevékenységét. 
 

A fejezet főbb törzskönyvi adatai 

V. Fejezet: Állami Számvevőszék  

A fejezet irányítását ellátó szerv neve:  Állami Számvevőszék 

 

1. cím: Állami Számvevőszék 

A címhez az Állami Számvevőszék gazdálkodó szervezete tartozik. 

Intézmény neve:  Állami Számvevőszék 

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma:  324766   

Intézmény honlapjának címe:  www.asz.hu 
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Előirányzatok alakulása 

 
Az ÁSZ 2016. évi feladatainak megvalósítására, a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben (Kvtv.) 8 567,8 millió forint kiadási előirányzat 
került jóváhagyásra, melynek fedezetét 20,0 millió forint bevételi és 8 547,8 millió forint 
támogatási előirányzat biztosította.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

2015. évi 
tény

2016. évi 
eredeti 

előirányzat

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 8 577,0 8 567,8 8 567,8 9 382,0 8 734,3 101,8% 93,1%

ebből:  személyi juttatás 5 321,0 5 672,0 5 672,0 5 609,3 5 598,3 105,2% 99,8%

Bevétel 20,4 20,0 20,0 22,6 22,6 110,8% 100,0%

Támogatás 8 318,3 8 547,8 8 547,8 8 572,4 8 572,4 103,1% 100,0%

Költségvetési maradvány 1 025,3 – – 787,0 787,0 76,8% 100,0%

Létszám (fő) 566 600 600 600 598 105,7% 99,7%

%-banmillió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

 
 

A teljesített kiadások összege a 2015. évi tény adatokhoz hasonlítva 1,8 %-kal növekedett, 
amelyre hatást gyakorolt az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) 
bekezdése szerinti illetményváltozás összege, valamint az előző évi maradvány összeg 
felhasználásának előző évinél alacsonyabb mértéke. 

A költségvetési feltételek változása a feladatok teljesítésére. 

Az Állami Számvevőszék gazdálkodása terén az elmúlt öt évben számos tudatos, az erőforrások 
hatékonyabb felhasználását biztosító intézkedés került végrehajtásra. A szervezetfejlesztéssel 
nőtt az ellenőrzésre rendelkezésre álló munkanapok száma. A munkafolyamatok 
optimalizálásával elért megtakarítások a beruházásokra kerültek visszaforgatásra. 

Az ÁSZ, mint ajánlatkérő részéről 2016-ban megindított közbeszerzési eljárásoknál kedvező 
elmozdulás történt a központosított közbeszerzés irányába. Önként csatlakozó intézményként 
ezzel növelve a beszerzések kiszámíthatóságát, az átláthatóságot és csökkentve az 
adminisztrációra fordított időt. 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 
Az évközi előirányzat módosítások az alábbi hatáskörökben kerültek végrehajtásra: 
 

- Kormány hatáskörében összesen: 24,6 millió forint  
o  a 400/2015.(XII.15.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján bérkom-

penzáció, gyermekgondozási díjban részesülők kompenzáció támogatására 
1,0 millió forint; 

o a 2004. évi CXXII tv. alapján a prémiumévek programmal kapcsolatos 
munkáltatói költségekre összesen 4,2 millió forint; 

o Az ÁSZ tv. szerinti illetményalap változás különbözetére 19,4 millió forint. 
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- Irányító szervi hatáskörben 0,7 millió forinttal növekedett a bevételi és kiadási elői-
rányzat, a költségvetési bevételi többlet összegével.  

- Intézményi hatáskörben 788,9 millió forint összegben került sor módosításokra, a 
végrehajtott előirányzat változtatások túlnyomó részét a 2015. költségvetési évi ma-
radvány igénybevétele képezte, ennek összege 787,0 millió forint volt. Intézményi 
hatáskörben került sor a munkáltatói lakáskölcsönök visszatérüléséből származó 
bevételek 1,9 millió forint kiadási és bevételi előirányzatának növelésére. 

 
Az év során a kiadási előirányzatok összesen 814,2 millió forinttal emelkedtek az alábbiak 
szerint: 
 

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 8 567,8 20,0 8 547,8 5 672,0 600
Módosítások jogcímenként *

− 400/2015.(XII.15.) Korm. rendeletben meghatározottak 
alapján nyújtott bérkompenzáció

1,0 1,0 0,8

− 2004. évi CXXII tv. alapján a prémiumévek programmal 
kapcsolatos munkáltatói költségekre

4,2 4,2 3,2

−  Az ÁSZ tv. szerinti illetményalap változás 
különbözetére

19,4 19,4 15,3

−  2015. évi maradvány igénybevétele 787,0 787,0 34,6

−  Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között  -  -  - -116,6

−  Többletbevétel igénybevétele 0,7 0,7 0,0

−   felhalmozási célú visszatérített támogatási kölcsön 
visszatérülése

1,9 1,9 0,0

2016. évi módosított előirányzat 9 382,0 809,6 8 572,4 5 609,3 600

millió forintban egy tizedessel

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
 

Kiadás Bevétel Támogatás

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 8 567,8 20,0 8 547,8

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként - - -

 - 2015. évi intézményi maradvány igénybevétel 787,0 787,0 -

 - támogatási előirányzat növekedés (prémiumévek program, 
bérkompenzáció, számvevői illetményalap)

24,6 - 24,6

 - visszatérített támogatási kölcsön visszatérülése 1,9 1,9 -

 - saját bevételi többlet 0,7 0,7 -

2016. évi módosított előirányzat 9 382,0 809,6 8 572,4

Megnevezés
millió forintban, egy tizedessel
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Az előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  8 734,3 8 734,3   

Összes kifizetés 8 734,3 8 734,3   

 

Kiadások alakulása 
 

A 2016. évi főbb költségvetési kiadási előirányzatok és azok felhasználása a következők szerint 
alakult: 

adatok millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat 
megnevezése

Eredeti előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés
Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat

Személyi juttatások 5 672,0 5 609,3 5 598,3 99,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó

1 532,0 1 575,4 1 572,7 99,8%

Dologi kiadások 963,9 1 526,4 1 145,3 75,0%
Egyéb működési célú kiadások 2,0 19,7 19,6 99,5%
Beruházások 361,9 644,6 393,8 61,1%
Felújítások 36,0 4,2 4,2 100,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,0 2,4 0,4 16,7%
Kiadások összesen 8 567,8 9 382,0 8 734,3 93,1% 

A személyi juttatások kiadásai a módosított előirányzathoz képest 11,0 millió forinttal 
alacsonyabb összegben teljesültek, a külső személyi juttatások kötelezettségvállalásainak 
2017. évre áthúzódó kifizetései és a januárban teljesített, de előző évre vonatkozó munkáltatói 
kifizetések miatt.  

A dologi kiadások 75,0 %-ban teljesültek, amely 381,1 millió forinttal kevesebb, mint a 
módosított előirányzat. Az elmaradás oka, hogy a szerződések teljesítése 2017. évre húzódott át 
a szolgáltatási és üzemeltetési kiadásoknál, valamint a szakértői szerződéseknél. 

Az egyéb működési célú kiadások között került elszámolásra az előző évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt és kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt 
kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványból a központi költségvetésbe 
visszafizetett maradvány. 

A 2016. évi beruházási kiadások eredeti előirányzata 361,9 millió forint volt, amely az év során 
282,7 millió forinttal emelkedett. Az előirányzatot legnagyobb mértékben a 2015. évi maradvány 
összege növelte. Felújításokra a költségvetési év folyamán a tervezettnél kevesebb került 
felhasználásra, a maradvány előirányzat a beruházási kiadásokhoz került átcsoportosításra. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások között került elszámolásra az előző évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt és kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt 
kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványból a központi költségvetésbe 
visszafizetett maradvány.  
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A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 

Az ÁSZ 2016. évi irányítószervi támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 
Kormány hatáskörben 24,6 millió forinttal nőtt, a költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII.15.) Korm. 
rendeletben meghatározottak alapján fizetett bérkompenzáció megtérítésével, valamint a 
céltartalékból az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében 
meghatározott számvevői illetményalap emelkedése miatti kiadási növekménnyel. 

Bevételek alakulása 

Az Állami Számvevőszék 2016. évi feladatainak ellátására törvényileg jóváhagyott kiadási 
előirányzat fedezetét 8 547,8 millió forint költségvetési támogatás és 20,0 millió forint saját 
bevételi előirányzat biztosította. 

adatok millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat
Módosított 
előirányzat

Teljesítés
Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat

Működési bevételek 20,0 16,3 16,3 100,0%
Felhalmozási bevételek - 4,4 4,4 100,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1,9 1,9 100,0%
Bevételek összesen 20,0 22,6 22,6 100,0%
Központi, irányító szervi támogatás 8 547,8 8 572,4 8 572,4 100,0%
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

- 787,0 787,0 100,0%
 

Az eredeti előirányzatot az év közben végrehajtott módosítások összesen 814,2 millió forint 
összeggel növelték, így a kiadási és bevételi előirányzatok összege 9 382,0 millió forint összegre 
módosult, melyből: 

− a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 787,0 millió forint volt, 

− a prémiumévek programmal kapcsolatos munkáltatói költségek megtérítésére 4,2 millió 
forint támogatás érkezett, 

− a bérkompenzáció elszámolt összege 1,0 millió forint volt,  
− számvevői illetményalap emelkedésre a céltartalékból került biztosításra 19,4 millió 

forint, 
−  munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 1,9 millió forint, 
− a bevételi többletből származó emelkedés összege 0,7 millió forint volt. 
 

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 3,7 millió forinttal elmaradtak, azonban 
a felhalmozási bevételek 4,4 millió forinttal magasabb összegben teljesültek, mint a tervezett 
bevételi előirányzat. A magasabb teljesítés indoka a tárgyi eszközök értékesítéséből származó 
bevételek túlteljesítése. A bevételi többlet 2016. évben 0,7 millió forint volt. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 1,9 millió forint volt, amely a 
lakáskölcsönök 2016. évben történő visszatérülése. 
 
A rendelkezésre álló bevételi előirányzatok összességében biztosították a feladatok zavartalan 
ellátásához szükséges működési, üzemeltetési feltételeket. 
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A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

Az Állami Számvevőszék követelésállománya a nyitó állományhoz képest 1,3 millió forinttal 
csökkent, behajthatatlan követelésállománya nem volt. 

Személyi juttatások 
 

A foglalkoztatottak 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 598 fő a megelőző 2015. 
évben 566 fő volt. 

Az Állami Számvevőszéknél foglalkoztatott számvevői állomány illetményét az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény határozza meg.  

adatok millió forintban, egy tizedessel  

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 

Személyi juttatások 5 672,0 5 609,3 5 598,3 99,8 % 
 

A személyi juttatások előirányzatát csökkentette a közbeszerzési eljárások eredményeként 
megkötött megbízási szakértői szerződések arányának alakulása, amely alapján a külső személyi 
juttatás előirányzata csökkent, ezzel egyidejűleg a dologi előirányzat szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások előirányzata növekedett. 

Költségvetési maradvány 
 

A 2015. évben keletkezett intézményi költségvetési maradvány összege 787,0 millió forint volt. 
A maradvány 2016-ban történő felhasználásáról a nemzetgazdasági miniszter NGM/26394/2016. 
iktatószámú levelében rendelkezett, amelyből 784,8 millió forintot kötelezettségvállalással 
terhelt maradványként, valamint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 2,2 millió 
forintot hagyott jóvá. 

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2016. június 30-áig 765,3 millió forint 
pénzügyileg teljesült, a fennmaradó összegből 3,4 millió forint a visszahagyásra kért összeg. 

Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 2,2 millió forint, valamint a 
kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 
16,1 millió forint költségvetési maradvány a központi költségvetés részére visszafizetésre került 
a költségvetési év végén. 

Az intézménynél a 2016. évi beszámolási időszakban keletkezett maradvány összege 647,7 
millió forint, melyből a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összege 645,6 millió forint 
(99,7 %), a kötelezettségvállalással nem terhelt elvonásra javasolt maradvány összege 2,1 millió 
forint (0,3 %).  

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb információk  

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

Az Állami Számvevőszék 2016. évi költségvetésében felhalmozásra 651,2 millió forint 
módosított előirányzat állt rendelkezésre, mellyel szemben a tényleges felhasználás 398,4 millió 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK

KIADÁSOK 8 577,0 8 567,8 -- 8 734,3788,90,724,68 567,8 9 382,0

1. Költségvetési szerv 8 577,0 8 567,8 -- 8 734,3788,90,724,68 567,8 9 382,0
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 5 321,0 5 672,0 -- 5 598,3-82,1--19,45 672,0 5 609,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 477,8 1 532,0 -- 1 572,738,2--5,21 532,0 1 575,4

01/03  Dologi kiadások 926,6 963,9 -- 1 145,3561,80,7--963,9 1 526,4

01/05  Egyéb működési célú kiadások 331,7 2,0 -- 19,617,7----2,0 19,7

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

02/06  Beruházások 437,8 361,9 -- 393,8282,7----361,9 644,6

02/07  Felújítások 4,3 36,0 -- 4,2-31,8----36,0 4,2

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 77,8 -- -- 0,42,4------ 2,4

BEVÉTELEK 20,4 20,0 -- 22,61,90,7--20,0 22,6

1. Költségvetési szerv 20,4 20,0 -- 22,61,90,7--20,0 22,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 025,3 -- -- 787,0787,0------ 787,0

1. Költségvetési szerv 1 025,3 -- -- 787,0787,0------ 787,0

TÁMOGATÁSOK 8 318,3 8 547,8 -- 8 572,4----24,68 547,8 8 572,4

1. Költségvetési szerv 8 318,3 8 547,8 -- 8 572,4----24,68 547,8 8 572,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 566,0 -- -- 598,0-------- --

1. Költségvetési szerv 566,0 -- -- 598,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 787,0 -- -- -- -- -- -- -- 647,7
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK

Állami Számvevőszék ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 8 577,0 8 567,8 -- 8 734,3788,90,724,68 567,8 9 382,0 -- --

1 Működési költségvetés 8 057,1 8 169,9 -- 8 335,9535,60,724,68 169,9 8 730,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 321,0 5 672,0 -- 5 598,3-82,1--19,45 672,0 5 609,3 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 215,5 5 461,2 -- 5 486,3------5 461,2 5 488,9

Külső személyi juttatások 105,5 210,8 -- 112,0------210,8 120,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 477,8 1 532,0 -- 1 572,738,2--5,21 532,0 1 575,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 926,6 963,9 -- 1 145,3561,80,7--963,9 1 526,4 -- --

Készletbeszerzés 71,8 42,9 -- 51,1------42,9 58,6

Kommunikációs szolgáltatások 114,6 61,6 -- 88,5------61,6 130,8

Szolgáltatási kiadások 472,1 638,3 -- 722,3------638,3 962,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 89,1 86,7 -- 58,1------86,7 66,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 179,0 134,4 -- 225,3------134,4 308,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 331,7 2,0 -- 19,617,7----2,0 19,7 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,7 2,0 -- 1,7------2,0 1,7

Elvonások és befizetések 330,0 -- -- 17,9-------- 18,0

2 Felhalmozási költségvetés 519,9 397,9 -- 398,4253,3----397,9 651,2 -- --

 / 6 Beruházások 437,8 361,9 -- 393,8282,7----361,9 644,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 137,7 132,3 -- 114,6------132,3 177,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése 4,0 -- -- 0,2-------- 0,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 100,2 114,8 -- 134,7------114,8 212,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 102,9 37,8 -- 60,7------37,8 117,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 93,0 77,0 -- 83,6------77,0 136,9

 / 7 Felújítások 4,3 36,0 -- 4,2-31,8----36,0 4,2 -- --

Ingatlanok felújítása 3,4 28,4 -- 3,3------28,4 3,3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,9 7,6 -- 0,9------7,6 0,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 77,8 -- -- 0,42,4------ 2,4 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 77,8 -- -- 0,4-------- 0,4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 20,4 20,0 -- 22,61,90,7--20,0 22,6 -- --

4 Működési bevételek 13,6 20,0 -- 16,3---3,7--20,0 16,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- 1,0 -- 0,3------1,0 0,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,2 1,1 -- 0,2------1,1 0,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,4 1,5 -- 1,5------1,5 1,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,8 1,4 -- 0,8------1,4 0,8

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 4,5 2,0 -- 0,2------2,0 0,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 6,7 13,0 -- 13,3------13,0 13,3

5 Felhalmozási bevételek 4,6 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4,6 -- -- 4,4-------- 4,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,2 -- -- 1,91,9------ 1,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

2,2 -- -- 1,9-------- 1,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 025,3 -- -- 787,0787,0------ 787,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 025,3 -- -- 787,0787,0------ 787,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 025,3 -- -- 787,0787,0------ 787,0

Maradvány igénybevétele 1 025,3 -- -- 787,0787,0------ 787,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 025,3 -- -- 787,0-------- 787,0

TÁMOGATÁSOK 8 318,3 8 547,8 -- 8 572,4----24,68 547,8 8 572,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 318,3 8 547,8 -- 8 572,4----24,68 547,8 8 572,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 318,3 8 547,8 -- 8 572,4----24,68 547,8 8 572,4

Központi, irányító szervi támogatás 8 318,3 8 547,8 -- 8 572,4----24,68 547,8 8 572,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 566,0 -- -- 598,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 787,0 -- -- -- -- -- -- -- 647,7
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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 2016. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

169 7339

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 32 0192

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

758 23959

I.  besorolási osztály összesen 4 005 610462

II.  besorolási osztály összesen 20 9939

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

4 986 594541

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

81 03924

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

79 16727

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

9 3004

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 169 50655

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 49 0442

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 49 0442

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 5 205 145598

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0598
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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 2016. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

169 7339

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 32 0192

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

758 23959

I.  besorolási osztály összesen 4 005 610462

II.  besorolási osztály összesen 20 9939

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

4 986 594541

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

81 03924

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

79 16727

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

9 3004

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 169 50655

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 49 0442

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 49 0442

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 5 205 145598

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

598
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VI. BÍRÓSÁGOK 
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1. A Bíróságok fejezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása 
 
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (1) bekezdés a) pontjában írtak alapján 
kialakított stratégiai programjában elsőként szerepel, hogy a bíróságok alkotmányos 
kötelezettségüket teljesítsék, a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. 
 
Ezen stratégiai célkitűzés a bíróságok működési színvonalának javításával, az ítélkezési 
munka hatékonyságának megerősítésével és fokozásával, az eljárási határidők megtartásával 
teljesíthető, amely feltételezi a szükséges tárgyi feltételek biztosítását. 
 
 
I. A bírósági szervezet munkáját és a központi igazgatási feladatokat befolyásoló külső 
körülmények 
 
A bírósági szervezet munkáját és a központi igazgatási feladatokat mindenkor meghatározzák 
a jogszabályi kötelezettségek, azok változásai, a bírósági szervezetben bekövetkezett 
strukturális és más, az ítélkezésre kihatással lévő társadalmi változások. 
 
 
I.1. Bírósági szervezetben bekövetkező strukturális változások 
 
Az Országgyűlés 2016. június 7-i ülésnapján 2017. január 1-jei hatállyal új járásbíróságot 
hozott létre Szigetszentmiklóson, illetve Fejér megye átkerült a Győri Ítélőtábla illetékességi 
területéhez.  
 
Az OBH együttműködve a Budapest Környéki Törvényszékkel a 2016-os esztendőben 
megtette az új járásbíróság kialakításával kapcsolatban szükséges intézkedéseket a személyi 
állomány és a tárgyi feltételek biztosítása érdekében, valamint egyeztetett az Igazgatási 
Központ kialakítását koordináló Pest Megyei Kormányhivatallal és a Miniszterelnökséggel is 
(figyelemmel arra, hogy a szigetszentmiklósi Igazgatási Központ nem csupán a 
Szigetszentmiklósi Járásbíróságnak ad otthont, hanem a Járási Ügyészségnek, a Járási 
Hivatalnak és a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságnak is). 
 
 
I.2. A bírósági szervezet működését, illetve a bírósági munkaterhet érintő jelentősebb 
jogszabályi változások 
 
a) 
A devizahiteles peres ügyek 2015 januárjától új ügyminőséget kaptak, valamint ezeket az 
ügyeket külön is jelölik („DH”) a bíróságok, megkönnyítve a későbbi adatszolgáltatást. 
 
2016. évben országosan összesen több mint 19.000 db devizahiteles ügy érkezett (első- és 
másodfokon) – ebből az ítélőtáblákra 600 db, míg a törvényszékekre és járásbíróságokra 
18.400 db érkezett. 
 
A 2016. évben érkezett több mint 19.000 db devizahiteles ügyből 2016. év végén (2016. 
december 31. napján) országosan összesen megközelítőleg 8.000 db devizahiteles ügy volt 
folyamatban (első- és másodfokon).  
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2015. júliusától az elszámolások felülvizsgálatára szolgáló devizahiteles nemperes ügyek 
elbírálása újabb kihívást jelentett a bíróságok számára. 2016. év végéig országosan összesen 
közel 3.500 db devizahiteles nemperes ügy érkezett. 
 
A bírósági szervezet számára a devizahiteles peres és nemperes eljárások intézése, a felmerült 
igazgatási és szakmai többletfeladatok ellátása 2016. évben is jelentős kihívást jelentett, 
amelynek a szervezet sikerrel megfelelt. Az eljárások időszerű lefolytatásához szükséges 
tárgyi (tárgyalók, informatikai eszközök) és személyi feltételeket az OBH biztosította. 
 
b) 
2016. évben folytatódott a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) az 
elektronikus kapcsolattartás kiterjesztését előíró szabályainak, valamint a kapcsolódó 
jogszabályok (pl: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a perkapu szolgáltatás bevezetéséhez szükséges egyes 
kormányrendeletek) módosításának előkészítése. 
 
2016. július 1. napjától a polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári 
eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben is kötelezővé vált a 
bírósággal történő elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó 
szervezetek, valamint a közigazgatási szervek számára. A kötelező elektronikus 
kapcsolattartással érintett személyi kör a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, 
okirati bizonyítékot és ezek mellékletét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be, mely az 
eljárás valamennyi szakaszában, így a rendkívüli perorvoslati szakban is irányadó. 
 
Mindemellett bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más 
hatóságokkal történő kapcsolattartása 2016. július 01. napjától kizárólagosan 
elektronikus.  
 
Az elektronikus kapcsolattartás 2016. évi kiterjesztésére figyelemmel dinamikusan nőtt a 
bíróságra elektronikusan érkező kezdő és utóiratok száma. Míg 2015. évben 1600 db, 2016. 
első félévében 6.406 db, a kiterjesztést követően; 2016. második félévében pedig már 
95.826 db elektronikus beadvány érkezett a bíróságokra. 
 
Az elektronikusan indult peres eljárások (csak kezdőiratok) száma évről évre növekvő 
tendenciát mutat, a 2016. július 01-jei kiterjesztést követően 2016. második félévében 
számuk meghaladta a 32.000 db-ot. 
 
2016. május 17. napjától – a csőd- és felszámolási eljárások mellett - már az elektronikus 
polgári perekben is lehetővé vált az eljárási illetékeknek az EFER rendszeren keresztül 
történő elektronikus megfizetése.  
 
 
I.3. A bírósági szervezet működését érintő jelentősebb társadalmi változások 
 
A kormány által 2015 szeptemberében Bács-Kiskun, Csongrád, Zala, Baranya, Vas, Somogy 
megyére elrendelt, tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggésben elrendelt 
intézkedéseknek köszönhetően a határzárral kapcsolatos bűncselekmények és a 
menedékjogról szóló törvény szerinti, a határon lefolytatott eljárások alapján indult 
felülvizsgálati eljárások tekintetében a Szegedi, a Pécsi és a Zalaegerszegi Törvényszék 
kizárólagos illetékessége került kikötésre, ami a 2016. évi ügyforgalom alakulását is 
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befolyásolta. 
 
A 2016. évben változatlanul a Szegedi Törvényszéket érintette leginkább a tömeges 
bevándorlással kapcsolatos ügyforgalom, a büntetőeljárásokban is tapasztalható volt az 
ezekkel összefüggő ügyek emelkedése, így a Szegedi Járásbíróságra határzár tiltott 
átlépésének bűntette miatt 2.105 db ügy érkezett. A menekültügyi határozat felülvizsgálatával 
kapcsolatos nemperes eljárásban a 2016. évben a Gyulai Törvényszéken (Békéscsabai 
Járásbíróság) és a Debreceni Törvényszéken (Debreceni Járásbíróság) volt kimagasló. A 
menekültügyi nemperes ügyérkezés 2016-ban csaknem háromszorosára nőtt. A 2016. évi 
menekültügyi peres ügyérkezésnek (989 db) a 2015. évihez képest mintegy négyszeresre 
emelkedése ugyancsak jelentősen terhelte a bírósági szervezetrendszert, ezek intézése 
elsősorban a Szegedi, Győri, a Debreceni, valamint a Fővárosi Törvényszékre rótt kiemelt 
terhet.  
 
A menekültügyi eljárásokban, az elfogadhatatlanság miatti közigazgatási döntés bírósági 
felülvizsgálata iránti eljárások elbírálásában elsősorban a Szegedi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság volt érintett. 
 
A bírósági szervezetrendszer a kezdetektől külön munkaszervezési megoldásokkal és a bírák, 
igazságügyi alkalmazottak többletmunkájával biztosította, hogy a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzettel összefüggő büntetőeljárások lefolytatására bíróság elé állítás keretében 
kerüljön sor. A terheltek elfogásától számított 72 órán belül, a hét minden napján, 
meghosszabbított munkarendben dolgoztak a bírák, azért, hogy a törvény által előírt 
soronkívüliség követelménye minden esetben érvényesüljön. Ennek érdekében a Szegedi 
Törvényszékre 2015-ben 128 bíró, 107 bírósági titkár, 236 további igazságügyi alkalmazott 
vállalta a kirendelést, kirendelésükre 2016. március 31-ig került sor, melyet követően – az 
ügyérkezés fokozatos csökkenésének eredményeként – a kirendelések meghosszabbításra már 
nem volt szükség. 
 
A 2016. évben a bírósági szervezet a tömeges bevándorlás okozta a bíróságokra háruló peres 
és nemperes ügyintézésben jelentkező feladatokat az időszerűség, a soronkívüliség 
követelményének szem előtt tartásával teljesítette. 
 
Az OBH az idegenrendészeti és menekültügyi eljárások időszerűségének és szakszerű 
ellátásának biztosítására a 2016. évben – a 2015. évhez hasonlóan – kiemelt figyelmet 
fordított. Az OBH ennek érdekében: 

• a zökkenőmentes bírósági működés biztosítása céljából az érintett társhatóságokkal 
(Igazságügyi Minisztérium, Belügyminisztérium, Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal, Legfőbb Ügyészség) személyes egyeztetések keretében tartott kapcsolatot; 

• folyamatosan monitorozta és számon tartotta az idegenrendészeti ügyekkel országosan 
érintett mintegy 12 törvényszék 14 járásbíróságának ügyforgalmát; 

• a megtett intézkedésekről és az ügyforgalmi adatokról rendszeresen tájékoztatást adott 
az Igazságügyi Minisztériumnak; 

• az érintett törvényszékekkel együttműködve gondoskodott a nyilvánosság 
tájékoztatásáról, a sajtómegkeresések megválaszolásáról; 

• folyamatosan nyomon követte az egyes migrációs és menekültügyi tárgyú 
jogszabályok módosítását, véleményezte azokat; 

• az idegenrendészeti és menekültügyi eljárások ügyforgalmi adatainak teljes körű, 
valamennyi releváns részlet megismerésére alkalmas lajstromozást vezetett be; 
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• az idegenrendészeti projekt keretében az idegenrendészet, menekültügy témakörében 
bírák, bírósági titkárok bevonásával szakmai konferenciát rendezett. Az 
idegenrendészeti ügyekkel kapcsolatban felmerült elméleti és gyakorlati tapasztalatok 
összegzéseként Idegenrendészeti kézikönyv készült, amely várhatóan 2017. 
júniusában jelent meg. 

 
A tömeges bevándorlással összefüggésben felmerült összes kiadás a 2015. évi 505,8 millió 
forinthoz képest – az ügyérkezés 2016 márciusától tapasztalható fokozatos, ugyanakkor gyors 
csökkenésének eredményeként – kevesebb, mint felére 208,8 millió forintra csökkent. 
 
 
II. Ügyforgalmi adatok  
 
 
II.1. Ügyérkezés 
 
2016-ban országosan 1 millió 412 ezer ügy érkezett a bíróságokra, amely a 2015. évhez 
képest (1 millió 478 ezer ügy) 4,5%-kal kevesebb. 
 
A peres ügyérkezés mérsékelt arányban, 2,9%-kal (344 ezerről 354 ezerre) nőtt . 

 
A járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon az érkezett 
peres ügyek száma (szabálysértési ügyek nélkül) 3,4%-kal (233 ezerről 241 ezerre), ezen 
belül a közigazgatási perek száma az előző évhez képest 3,1 %-kal (13 750-ről 14 173-ra) 
nőtt, azonban a munkaügyi pereké 5,6%-kal (14 273-ról 13 477-ra) csökkent. 
 
A nemperes ügyek – beleértve a mediációs és szabálysértési ügyeket is - száma 10,7%-kal 
(551 ezerről 492 ezerre) csökkent. A nemperes ügyeken belül azonban jelentősen nőtt a 
munkaügyi nemperes ügyek száma (48,7%-kal, 1 346 ügy után már 2 001 érkezett ügy). 
 
Törvényszéki első fokon az érkezett peres ügyek száma összességében 5,9%-kal emelkedett 
(27 052-ről 28 661-re). A 2016. évben az érkezett nemperes ügyek száma (csőd és 
felszámolási eljárásokkal, valamint cégügyekkel együtt) 2015. évhez képest 3,8%-kal 
csökkent (522 ezerről 502 ezerre). 
 
A törvényszékek másodfokú ítélkezési szintjén (az elsőfokú és szabálysértési ügyek nélkül) 
3,6%-kal, 70 196-ról 72 736-ra nőtt az érkezés. 
 
Az ítélőtáblákon összességében 8,7%-kal nőtt az érkezett ügyek száma (17 920-ról 19 486-
ra). 
 
A Kúriához  érkezett ügyek száma 14,7%-kal növekedett (7 805-ről 8 950-re). 
 
 
II.1.1. Dömpingügyek 2016-ban – a devizahiteles ügyek 
 
2016. évben országosan összesen több mint 19.000 db devizahiteles ügy érkezett (első- és 
másodfokon) – ebből az ítélőtáblákra 600 db, míg a törvényszékekre és járásbíróságokra 
18.400 db érkezett. 
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2015 júliusától az elszámolások felülvizsgálatára szolgáló devizahiteles nemperes ügyek 
elbírálása újabb kihívást jelentett a bíróságok számára. 2016. év végéig országosan összesen 
közel 3.500 db devizahiteles nemperes ügy érkezett. 
 
 
II.1.2. Dömpingügyek 2016-ban – migrációs ügyek 
 
A Kormány 2015. szeptemberében Bács-Kiskun, Csongrád, Zala, Baranya, Vas, Somogy 
megyére tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet rendelt el, a jogalkotó új 
bűncselekményeket és közigazgatási eljárást vezetett be, továbbá módosultak az ezzel 
összefüggő eljárások illetékességi szabályai is.  
 
Az érintett ügyeket érintően a 2016. évi ügyforgalmi adatokban jelentős emelkedés 
mutatkozik a 2015. évi adatokhoz képest.    
 
2016-ban a Szegedi Törvényszék területén határzár tiltott átlépésének bűntette miatt 2.105 
büntetőeljárás, az országos adatokat tekintve embercsempészés bűntette miatt összesen 487 
büntetőeljárás, 2.801 idegenrendészeti nemperes eljárás, 5.582 menekültügyi nemperes 
eljárás és 989 menekültügyi peres eljárás indult. 
 
Az országosan összesített ügyérkezés (migrációval összefüggésbe hozható peres, nemperes, 
menekültügy, idegenrendészet, büntető, kerítéssel kapcsolatos letéti ügyek) a 2015. évi 6.810 
db ügyhöz képest 2,5 szeresére, 16.567 db-ra növekedett. 
 
 
II.2. Ügybefejezés 
 
A bíróságok az indult ügyek számánál összességében 2,4%-kal (1 millió 445 ezer), a peres 
ügyek tekintetében 0,2%-kal (355 ezer) több ügyet fejeztek be. A befejezések száma, a 
törvényszék másodfokot és a Kúriát kivéve, minden ítélkezési szinten meghaladta az 
érkezett ügyek számát. 

 
2016-ban a járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon 
összességében (bírósági végrehajtási ügyek és szabálysértés nélkül) 398 392 ügyet fejeztek 
be, ez 2015. évhez képest (390 020 ügy) 2,1%-os növekedés. 
 
A törvényszékek elsőfokú ügyszakaiban (a cégbíróságok nélkül) összességében 103 ezer 
ügyet fejeztek be, ami 10,4%-kal haladta meg az érkezést. A befejezések száma a büntető 
nemperes ügyeknél 14,6%-kal, a civilisztika nemperes ügyeknél 3,1%-kal, a csőd és 
felszámolási ügyeknél pedig kiemelkedően, 43,5%-kal magasabb volt az érkezésnél. 
 
Törvényszék másodfokon az érkezett ügyszámmal csaknem megegyező számú másodfokú 
(72 219 – szabálysértés nélkül) ügyet fejeztek be a bíróságok. A befejezett ügyek száma a 
gazdasági peres (1,0%-kal), a büntető peres (1,9%-kal), a büntető nemperes (0,2%-kal) és a 
munkaügyi nemperes ügyeknél (13%-kal) haladta meg az érkezett ügyek számát. 
 
Az ítélőtáblák összességében 12%-kal több pert fejeztek be (4 946), mint amennyi érkezett 
(4 408). A befejezett ügyek száma a polgári peres ügyszakban 12%-kal, a gazdasági peres 
ügyszakban 15%-kal, a másod- és harmadfokú büntető peres ügyeket tekintve 10%-kal, a 
katonai peres ügyszakban 7,5%-kal; míg a (másod- és elsőfokú) nemperes ügyszakon belül a 
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polgári ügyszakban 2,5%-kal, a büntető ügyszakban 0,7%-kal és a katonai ügyszakban 18%-
kal haladta meg az érkezett ügyekét. 
 
 
A Kúrián  a befejezések száma (8 191) összességében 8,5%-kal maradt el az érkezések 
számától (8 950). 
 
 
II.3. Id őszerű ítélkezés 
 
2016-ban a járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon – a 
polgári és a közigazgatási ügyek kivételével – valamennyi peres ügyszakban csökkent a 
folyamatban maradt ügyek száma: a munkaügyi pereknél 11,8%-kal, a büntető pereknél 9,2%-
kal, a gazdasági pereknél 15,1%-al kevesebb ügy maradt folyamatban, mint 2015. év végén. 
 
A szabálysértési ügyintézés esetében kiemelendő, hogy a folyamatban maradt szabálysértési 
nemperes ügyek száma 25,1%-al csökkent 2016. év végére (32 919-ről 24 646-ra). 
 
Törvényszék első fokon időszerűség tekintetében sikerült tartani a 2015-ben elért 
eredményeket: a perek 82%-át fejezték be a bíróságok egy éven belül. Kiemelendő, hogy a 
két éven túli ügyek száma összességében 12,2%-al csökkent.  
 
Törvényszék másodfokon, 2015-höz képest nem változott számottevően az egy éven belül 
befejezett polgári perek aránya (98%), míg a gazdasági pereknél ez az arány 94%-ról 98%-ra 
emelkedett. Törvényszéki másodfokon a perek 97%-át, az ítélőtáblán a perek 93%-át egy 
éven belül befejezték a bíróságok. 
 

A törvényszéki elsőfokú ítélkezésben 2015. évhez képest csökkent (12,7%-kal) a 
folyamatban maradt ügyek száma, a törvényszékek másodfokán az ügyhátralék a 2015. év 
végéhez képest 3,4%-kal nőtt. 
 
Az ítélőtáblákon a 2015. év végéhez képest 15,6%-kal csökkent a folyamatban maradt ügyek 
száma (4 215-ről 3 556-ra). 
 
A Kúrián folyamatban maradt ügyek száma a 2015. évihez képest 28 százalékkal nőtt (3 471 
ügy). 
 
Az időszerűségi mutatók javulásához hozzájárultak az OBH elnöke által meghirdetett 
országos programok is: „A szolgáltató bíróságért!”, valamint az azzal szorosan összefonódó, 
az elhúzódó, 2 éven túli ügyek csökkentését szolgáló program, valamint az ezek folytatását 
jelentő, a Fenntartható Fejlődés Program.   
 
 
II.4. Kiemelt jelentőségű ügyek 
 
A fentebb feltüntetett ügyforgalmi adatokban ábrázolt mindennapi bírósági ügyintézésen belül 
szükséges külön jelezni a kiemelt jelentőségű ügyeket, amelyre az eljárási törvények 
soronkívüliséget, valamint rendkívül rövid intézkedési és eljárási határidőket írnak elő a 
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bíróságok számára. Fontos megállapítani, hogy a szervezetrendszer ezen ügyek esetében is 
tudta az előírt eljárási határidőket tartani. 
 
 
II.5. Bíróságok ellen indított perek 
 
Az OBH 2016. év folyamán 323 perben kapott meghatalmazást az alperesi bíróságoktól. 
 
2016. december 31-én 535 olyan per volt folyamatban, melyben a bíróságok képviseletét az 
OBH látta el. További 275 ügyben a bíróságok a képviseletüket az OBH meghatalmazása 
nélkül, saját hatáskörben látták el. 
 
A bíróságok ellen indított perek közül a beszámolási időszakban 582 ügy fejeződött be 
jogerősen, ebből 26 per zárult a bíróságok marasztalásával, azaz 96%-ban 
megalapozatlanok voltak a keresetek. 
 
A marasztalással zárult 26 darab jogerős ítélet összesen 27,6 millió forint  megfizetésére 
kötelezte a bíróságokat, amely a 2016. évben indult eljárásokban peresített követeléshez 
(összesen: 2.880,6 millió forint) viszonyítva rendkívül alacsony összeg, nem éri el az 1%-t. 
 
 
III. A központi igazgatási feladatok egyes általános eszközeivel megtett intézkedések 
bemutatása 
 
 
III.1. Szabályzatok, ajánlások 
 
III.1.1. Szabályzatok 
 
Az OBH elnöke 2016-ban 9 új OBH utasítás formájában megjelenő szabályzatot adott ki. 
A bíróságok igazgatása szempontjából kiemelt jelentőségű új utasítások a következőek: 
 

• a 3/2016. (II. 29.) OBH utasítás a bírósági fogalmazók felvételi rendjéről szóló 
szabályzatról elősegíti a minőségi munkaerő-utánpótlást és a kompetencia alapú 
kiválasztást, mivel a szabályzat objektív módon tartalmazza a kiválasztás 
szempontjait, egyszerűsíti és gyorsítja a felvételi eljárást, ezzel ösztönözve a bírói 
hivatás felé orientálódó jogászokat a fogalmazói pályázat benyújtására 

• az 5/2016. (V. 20.) OBH utasítás a „Bíróságok fejezet” alá tartozó intézmények 
közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról 
egyaránt segítette az új közbeszerzési törvény szabályainak megfelelést és a bírósági 
beruházások, beszerzések hatékony megvalósítását 

• a 6/2016. (V. 31.) OBH utasítás az integritási szabályzatról a hatályos törvényi és 
egyéb jogi szabályok keretbe foglalásával lehetővé teszi a bíróságok és az OBH 
integritásának megőrzését, az integritási kockázatok kezelésével kapcsolatos 
eljárásrend szervezeti kereteinek kialakítását 

• a 9/2016. (X. 17.) OBH utasítás az európai jogi szaktanácsadói hálózatról elősegíti 
az európai jog minél szélesebb körű megismerését és hatékony alkalmazását 

• a 10/2016. (X. 26.) OBH utasítás az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kiadott 
szabályozókról biztosítja, hogy a széleskörű és több lépcsőből álló véleményeztetési 
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folyamat során minden bíróság előre megismerje a várható szabályokat és aktívan 
bekapcsolódjon az egyes rendelkezések kialakításába 

• a 13/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a Bírósági Határozatok Gyűjteményének 
közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról 
gondoskodott a bírósági határozatok hatályos jogszabályok szerinti közzétételéről és 
megismerhetőségéről 

 
A 2016-ban módosított 9 OBH utasítás közül a szervezetrendszer hatékony működését 
különösen a következők segítették: 
 

• 15/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének 
részletszabályairól és díjazásáról szóló 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítás módosításáról 

• 16/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróság bíró tagjai 
díjazásáról szóló szabályzatról szóló 2/2014. (I. 23.) OBH utasítás módosításáról  

• 17/2016. (XII. 22.) OBH utasítás a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal 
gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítás 
módosításáról 

• 18/2016. (XII. 30.) OBH utasítás a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról 
szóló 17/2014. (XII. 23.) OBH utasítás módosításáról 

 

Az új OBH utasítások közzétételével együtt 4 korábbi OIT szabályzat vesztette hatályát és 
a még hatályban lévő 6 OIT szabályzat mindegyikének felülvizsgálata elkezdődött. 
 
 
III.1.2. Ajánlások 
 
Az OBH elnöke 2016-ban 1 ajánlást adott ki. 
 
 
III.2. Protokollok, ügymenetleírások 
 
Az OBH belső ügymenetleírásai, eljárási protokolljai a hatékony, egyszerű, gyors és átlátható 
ügyintézését szolgálják. Általános jellemzőjük, hogy mind az általános, mind pedig a konkrét 
feladatokhoz kompetenciafüggő, határidőhöz kötött ügyintézés tartozik, vezetői felelősségeket 
határoznak meg, továbbá a kommunikáció, az előkészítés, a végrehajtás, majd pedig az 
ellenőrzés rendjére is tartalmaznak előírásokat. 
 
Az OBH 2015-ben komplex protokollt dolgozott ki a külső munkacsoportokban történő 
részvétellel kapcsolatban, továbbá 2015 I. félévében új elbírálási metódus került kidolgozásra 
a bírói pályázatok kiírása előtt alapvetően vizsgálandó szempontokról (az engedélyezett 
létszám munkateherrel való arányossága).  
 
Az OBH-ban alkalmazott protokollok, ügymenet leírások közül megemlíthető még a 
jogszabály-véleményezés rendjére; a közérdekű bejelentések, panaszok elintézésének belső 
rendjére vonatkozó; továbbá az új belépő protokoll, mely a főosztályra új belépő kollégák 
felkészítésének rendjét rögzíti. 
 
A 2016. év folyamán megkezdődött a nem személyi jellegű (kulturális, tudományos és 
műszaki-felújítási), és a nemzetközi pályázatok protokolljának megalkotása, amelyek 
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pontosan rögzítik a kiírás, az elbírálás, az eredményhirdetés, illetve egyes szervezeti egységek 
és felkért külső szakértők egymásra épülő feladatainak sorrendjét és határidejét. 
 
Részletes módszertani útmutató készült a bírói munka értékelési és bíróvizsgálati 
szabályainak alkalmazásához. Az iratkezelési szabályzathoz kapcsolódóan, levéltári 
szakemberek bevonásával elkészült a bírósági ügyiratok selejtezésének ügyszakonkénti 
részletes útmutatója. 
 
 
III.3. Vizsgálatok 
 
A vizsgálat az igazgatás egy adott területének mélyreható elemzését teszi lehetővé. A 
vizsgálati módszerek úgy határozandóak meg, hogy azok által a vizsgálat alkalmas legyen 
arra, hogy ráirányítsa a vezető figyelmét az időszerű, hatékony ítélkezés vagy más kiemelt 
szempont, például az áldozatvédelem érdekeinek érvényesülésére, vagy éppen a vizsgált 
területet érintő hiányosságra. A vizsgálatok segítségével felmérhető, hogy mely területeken 
vannak jelentős különbségek az egyes bíróságok igazgatási gyakorlatában, és tapasztalatainak 
fényében lehetőség nyílik annak mérlegelésére is, hogy az OBH ajánlás vagy szabályzat 
alkotásával, esetleg jogszabály-módosítás kezdeményezésével egységesítse a gyakorlatot. 
 
Az OBH elnöke a Bszi. 76. §-a alapján rendelhet el igazgatási vizsgálatot.  
 
Igazgatási vizsgálat lehet különösen rendszeres, rendkívüli, eseti, cél- vagy hatásvizsgálat. Az 
OBH igazgatási gyakorlatában az általános, rendszeresen, általában visszatérő jelleggel 
lefolytatásra kerülő vizsgálatok, valamennyi, illetőleg egyes bíróságot érintő célvizsgálatok a 
tipikusak.   
 
A 2016. évben elrendelt országos célvizsgálatok közül kiemelést érdemel: 

• a bíróságokon elévült büntetőügyek,  
• két, illetve öt éven túl folyamatban levő ügyek,  
• a hatályon kívül helyezések, 
• a készenlétet és ügyeletet ellátók tevékenységének és költségeinek,  
• a kirendelt védők irattanulmányozásának, 
• a családjogi ügyekben elrendelhető kötelező közvetítői eljárásra utalás 

országos vizsgálata. 
 
Külön egyes törvényszékeket összesen 1 célvizsgálat érintett. 
 
 
III.4. Munkacsoportok 
 
Az OBH elnöke a Bszi-ben meghatározott feladatai hatékony ellátása érdekében 
munkacsoportokat hozhat létre, amelyek az OBH elnökének döntését, álláspontjának 
kialakítását segítő elemző, javaslattevő, véleményező és szakmai anyagok megalkotásával 
döntés-előkészítő tevékenységet végeznek. A munkacsoportok a bíróságokon már meglévő 
ismeretek, tapasztalatok becsatornázását szolgálják, a bírósági dolgozók így szakértelmükkel 
hozzájárulnak a bírósági szervezet ítélkező tevékenységének, igazgatási feladatainak hatékony 
és kiszámítható, időszerű és átlátható elvégzéséhez. 

 

793



Az OBH elnöke a 2015 végén működő 12-ből 8 munkacsoport működési idejét 
meghosszabbította, 1 új munkacsoport létrehozásáról döntött, 2 munkacsoport pedig megújult 
tagi összetételben és feladatokkal folytatta tevékenységét. A 2016 évben két munkacsoport 
fejezte be tevékenységét. 

 
 
III.5. Képzések 
 
Az OBH elnökének kiemelt stratégiai célja a képzési rendszer fejlesztése. A 2016. évben az 
OBH-MIA (Magyar Igazságügyi Akadémia) koordinációs és ellenőrzési feladatköre messze 
túlnyúlt a székhelyén megtartott valamennyi képzés megtervezésén és megtartásán. A cél az 
országos minőségbiztosítás és felügyelet rendszerének finomítása, a részletek kidolgozása az 
ítélőtáblák és törvényszékek által szervezett oktatási tevékenységek egységesen magas 
szakmai színvonalú, gazdaságos és hatékony, megvalósításának érdekében.  
 
A számok, az adatok önmagukért beszélnek, ajánlott és kötelező képzések 258 alkalommal 
kerültek megrendezésre az ítélőtáblák, valamint a törvényszékek szervezésében. A 
résztvevői létszám elérte a 15.628 főt, amely szám a 2015. évben teljesített létszámhoz 
viszonyítva több mint a duplája.  
 

A központi, helyi és regionális képzések négy kötelező témakört öleltek fel, két témakör 
esetében valamennyi bíróságon dolgozó a résztvevői körbe tartozott, 2 témakör esetében 
viszont csak a bírósági titkárok és bírók voltak az érintett személyek. Ezáltal teljesítve azt a 
célkitűzést, hogy mindenki legalább 1, de minden bíró és titkár legalább 2 képzésre részt 
vegyen a 2016. év folyamán. A helyi és regionális szinten 4 témakörben, 8 altémában, 202 
alkalommal, 13.323 fő részére tartottunk kötelező képzést. Az ítélőtáblákon és 
törvényszékeken 14 különböző témájú ajánlott képzéseken, 56 alkalommal, összesen 2.305 fő 
volt a résztvevői létszám. 

 

Az ítélőtáblák, valamint törvényszékek számára az ajánlott képzések közül, témánként 
legalább egy kiválasztása és megszervezése volt kötelező a közösen kidolgozott, büntető, 
polgári, közigazgatási és munkaügyi témakörből. A bíróságok szabad választása szerint 56 
alkalommal 2.305 főnek a következő témákban szerveztek képzést: 

• Iratkezelés és elektronikus ügyintézés 

• Az új Btk. szabályainak hatályosulása 

• Kényszerintézkedések a büntetőeljárásban 
• Külföldi vonatkozású büntetőügyek intézése 
• Kihallgatási technikák 
• Büntető határozatok szerkesztése 

• Kártérítés a Munka Törvénykönyvében 

• Közigazgatási perek aktuális problémái: Föld- és adóügyek 
• A közös tulajdon megszüntetése 

• Az újraindult deviza és forintalapú perek aktuális gyakorlati kérdései, beleértve a 
végrehajtási pereket is 

• A szerződés érvénytelenségének aktuális kérdései az új Ptk. tükrében 
• A mező- és erdőgazdasági földek fogalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

gyakorlati alkalmazása 
• A külföldi kézbesítés kérdései 

• A jogtár képzés. 
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2016-os megújult MIA teljes kapacitással üzemelt, az év során 270 rendezvénynek adott 
otthont, összesen 10.075 fő vett részt az itt megrendezett képzéseken és különböző típusú 
rendezvényeken. 

 
 
IV. Egyszerűsítési, hatékonysági, költségtakarékossági intézkedések és intézményi 
stratégia 
 
Az OBH és a bíróságok vezetői több olyan igazgatási megoldás, munkaszervezési módszer 
bevezetését célozták meg, amely gyorsabb, hatékonyabb, költségkímélőbb jogalkalmazást, 
illetve működést tesz lehetővé. 
 
Az intézményi stratégia alapján a bírósági szervezet egészének vagy részeinek, esetleg egyes 
bíróságok áttekinthetőbb, kiszámíthatóbb egyben célorientált és eredményes működése 
szervezhető, amely a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és az értékelés egymást követő 
lépéseiből áll. Ennek segítségével a szervezet vezetője a bíróság mindenkori feladataira 
figyelemmel határozza meg a rövid és középtávú prioritásokat, és felelőseiket, követi nyomon 
azok ütemezett végrehajtását, valamint végez szükség szerint beavatkozásokat. 
 
 
IV.1. Időszerű és hatékony büntetőjogi ítélkezés 
 
A Debreceni Törvényszék olyan komplex ügyelosztási, szakmai támogatási, ellenőrzési és 
motivációs vezetői módszertant dolgozott ki, amellyel számottevően csökkentették az 
elhúzódó és a folyamatban lévő ügyek számát.  
 
A módszertan pontos kidolgozása és átültethetőségének vizsgálata érdekében az OBH külön 
munkacsoportot hozott létre, és a módszert egy pilot bíróságon, a Szolnoki Járásbíróságon 
vezette be. 
 
„A büntető ítélkezés időszerűsége munkacsoport” alapvető feladata volt 2015. és 2016. évben 
a Debreceni Törvényszéken kialakított és eredményes komplex munkaszervezési, vezetői 
módszertan továbbfejlesztése, átültethetőségének vizsgálata. A munkacsoport a tevékenysége 
során szerzett tapasztalatok alapján módszertani útmutatót fogalmazott meg, mely jó 
gyakorlatként az egész bírósági szervezetrendszer számára megosztásra került.  
 
 
IV.2. Központosított szabálysértési ügyintézés 
 
Az OBH elnöke 2014. évben tűzte ki célul a központosított szabálysértési ügyintézés 
megvalósítását.  
 
A központosítás – amely a Szabálysértési tv. azon lehetőségével él, hogy a törvényszék 
elnöke a szabálysértési ügyek intézésére az általánostól eltérő illetékességi szabályokat is 
megállapíthat –  célja kisebb munkaerő befektetéssel azonos, vagy növelt teljesítmény elérése 
volt. 
 
A központosítás valamennyi törvényszék területén részben vagy teljes mértékben 
megvalósult.   
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A törvényszékek visszajelzései alapján a központosítás elérte a célját többek között azzal, 
hogy a bírák kivonásra kerültek a szabálysértési ügyintézés alól, valamint a felszabadult 
titkári munkaerő lehetővé tette a titkárok peres csoportba vagy más ügyszakokba történő 
átirányítását.   
 
A központosítás előnyei közül továbbá kiemelendő a koncentrált informatikai, igazgatási és 
szakmai támogatás biztosítása, a joggyakorlat egységének megteremtése. 
 
 
IV.3. Időszakos országos programok 
 
Az OBH időszakos jelleggel meghirdetett országos programjai többek között ugyancsak a 
munka hatékonyságát, költségtakarékossági intézkedések bevezetését szolgáló 
munkaszervezési megoldások, vezetői intézkedések kidolgozására, láttatására és megosztására 
nyújtanak lehetőséget.  
 
 
IV.3.1. „A szolgáltató bíróságért!” program 
 
Az OBH elnöke 2015. június 23-án hirdette meg „A szolgáltató bíróságért!”, 10 pontból álló 
országos programot. A program célja az igazságszolgáltatásba vetett bizalom erősítése 
érdekében a közös fellépés, hiszen ahogy a program is kiemeli az ítélkezés hatékonysága – az 
idő, a minőség és a költségek tekintetében – a bíróság mellett a jogalkotó, az ügyészek, az 
ügyvédek, a szakértők és az ügyfelek közös felelőssége. 
 
A programhoz valamennyi bíróság csatlakozott, annak részeként az összes ítélőtábla és 
törvényszék cselekvési tervet fogalmazott meg a döntésekhez ésszerű időn belül való 
hozzájutás előmozdítása érdekében.  
 
A kezdeményezés szervesen összefonódott az ugyanezen időszakban indult két éven túl 
folyamatban lévő ügyek számának csökkentésére irányuló programmal, hiszen „A szolgáltató 
bíróságért!” program első pontja szintén az ítélkezés időszerűségének biztosítását kívánta 
támogatni. Az elhúzódó ügyek csökkentésére irányuló program esetében a 2-5 év közötti, 
valamint az 5 éven túl folyamatban lévő ügyek minimalizálása tekintetében a bíróságok külön 
vállalásokat fogalmaztak meg: ezen ügyek – egy köztes időpontban is monitorozott – végül 
2016. március 31-ig megvalósulva történő 20 %-os csökkentésére törekednek. 
 
Mindkét program 2016. március 31. napjával zárult le. A bírák, bírósági dolgozók 
többletmunkavégzésének köszönhetően a programok kiemelkedő eredményeket értek el. 

• Az elhúzódó ügyek száma 10 hónap alatt országosan 26,88 %-kal, több mint 
negyedével csökkent. 

• 13 törvényszék elérte az elhúzódó ügyek 20 %-os csökkentését. 
• 2015. május 31. napján még országosan 9.846 darab volt a két éven túl folyamatban 

lévő ügyek száma, ez a szám 2016. március 31. napjára 7.199 darabra csökkent. 
• A program 10 hónapja alatt a fenti eredmény eléréséhez a bíróságok 12.759 darab 

elhúzódó ügyet fejeztek be. 
 
Az időszerű ítélkezés mellett „A szolgáltató bíróságért! program további kiemelt célkitűzése 
volt az ügyfélkapcsolatok megerősítése, a társhatóságokkal való együttműködés fokozása, a 
méltatlan támadásokkal szembeni következetes fellépés. 
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E program megvalósítása érdekben: 

• az ügyfél-elégedettséggel kapcsolatos intézkedések megerősítésre kerültek, 
• a bíróságok a hatékonyságot, időszerűséget, valamint a program egyes pontjainak 

érvényesülését elsegítő fokozott igazgatási intézkedéseket tettek, megerősítették az 
igazgatási ellenőrzéseket; 

• a Nyitott Bíróság programhoz kapcsolódva tovább bővültek a bíróságok munkájának 
megismerését lehetővé tevő rendezvények, események.  

 
Az OBH a bíróságok szerteágazó intézkedéseiről készült havi beszámolókat feldolgozta, a 
programok eredményeit összesítette, azokat, továbbá a megosztásra érdemes 
nyomtatványokat, végzésmintákat, igazgatási anyagokat a bíróságok központi intranetes 
honlapjára feltöltötte. Ezáltal egy jól koncentrált jó gyakorlat megosztásra is lehetőség nyílt. 
 
 
IV.3.2. Fenntartható Fejlődés Program 
 
A bírósági szervezetfejlesztés és a munka hatékonyságának további erősítése érdekében az 
OBH elnöke 2016-ban meghirdette a Fenntartható Fejlődés Programot, melynek célja a már 
elért eredmények megőrzése, az ítélőtáblákon és törvényszékeken bevezetett felelősségteljes 
kezdeményezések, munkaszervezési megoldások, vezetői intézkedések láthatóvá tétele volt. 
 
A program célul tűzte ki a dolgozók munkakörülményeinek további javítását, valamint az 
ésszerű gazdálkodás, az országos programok és a bíróságok kommunikációjának további 
fejlesztését is. 
 
Az OBH elnökének stratégiai céljai mentén kialakított operatív célok a magas színvonalú, 
időszerű ítélkezéshez, az életpálya és végül, de nem utolsó sorban az ügyfélkapcsolatok, 
kommunikáció témaköréhez kapcsolódtak. 
 
A program keretében meghirdetett pályázatban valamennyi ítélőtábla és törvényszék részt 
vett. A pályázatban a bíróságok a célok elérése érdekében tett intézkedéseiket, bevezetett 
megoldásaikat és elért sikereiket mutathatták be.  
 
A programnak köszönhetően tovább javult az időszerűség a peres és a nemperes ügyeknél is, 
nőtt a rövid idő alatt befejezett perek aránya, míg a hosszabb ideje elhúzódó ügyeké a peres 
ügyhátralékon belül csökkent. Az időszerűségi mutatók széleskörű javulását úgy sikerült 
elérni, hogy közben a hatályon kívül helyezési arányok a járásbíróságok mind büntető, mind 
civilisztikai ügyszakában kedvezőbbek voltak. 
 
A szakmai támogatás erősítése érdekében a pályázat során: 

• 16 törvényszék belső döntvénytárat dolgozott ki vagy fejlesztette korábbi adatbázisát, 

• országosan 178 olyan képzés került lebonyolításra, amelyen legalább két előadás 
kifejezetten az időszerűbb, hatékonyabb eljárás előmozdítására koncentrált, 

• összesen 1451 bíró vett részt időszerűséget, hatékonyságot segítő képzéseken, 

• 108 képzés, illetőleg konferencia került megszervezésre kifejezetten alsóbb fokú bíróság 
számára. 
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Az életpálya témát érintően a hatékonyabb foglalkoztatás, az informatikai eszközök sokrétű 
kihasználásának előmozdítása volt a cél, de emellett a képzésekre, speciális szakismeretek 
megszerzésére is hangsúly helyeződött. A tárgyi erőforrások hatékonyabb kihasználása 
körében a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése vagy lehetőségének kiszélesítése népszerű 
programpont volt a bíróságok számára. Az életpálya csoport alcéljai között volt lehetőség a 
családbarát munkahely megteremtése érdekében is lépéseket tenni. E körben számos bíróság 
lehetővé tette a részmunkaidős vagy eltérő munkarendben történő foglalkoztatást, de a 
bírósági rekreációs lehetőségek is rendkívül változatos módokon bővültek. 
 
A harmadik, ügyfélkapcsolatokra, kommunikációra koncentráló pilléren belül kiemelt cél volt 
az ügyfélkapcsolatok további erősítése. Az ügyfél-elégedettség mérési kérdőívek 
alkalmazásával a bíróságok olyan érdemi visszajelzéseket kaphattak az ügyfelek részéről, 
melyek további fejlesztések alapjául is szolgáltak. Emellett a bíróságok által az ügyfelek 
részére kidolgozott kérelem és kereset minták az ügyfelek hatékony jogérvényesítéséhez is 
hozzájárultak. A csoporton belül hangsúlyos volt az országos programok további fejlesztése 
is. Közülük a Nyitott Bíróság program volt a legnépszerűbb. 
 
A Fenntartható Fejlődés Program keretében meghirdetett pályázatban elért bírósági 
eredményekről, megvalósított jó gyakorlatokról az OBH ugyancsak összefoglalót készített, 
melyet a bíróságok központi intranetes felületén a jó gyakorlatok megosztása érdekében közzé 
tett. 
 
Az újabb program 2016. október 31. napjával lezárult, azonban a törekvések és a célkitűzések 
tovább élnek. 
 
 
V. Az elektronikus eljárások kiszélesítése 
 
Аz OBH elnökének stratégiai célkitűzései között szerepel, hogy – a jogalkotó szervekkel 
együttműködve – a bíróságokat érintő olyan jogszabályi környezet kerüljön kialakításra, 
amely segíti a bíróságok időszerű eljárását. 
 
Az időszerű eljárás egyik fontos eleme a megfelelő informatikai háttér kialakítása és 
biztosítása, mely lehetővé teszi a bíróságok számára, hogy mind a peres, mind а nemperes 
eljárásokban az eléjük kerülő ügyeket elektronikus úton intézhessék, beleértve a bírósági 
iratkezelés mellett a bírósági ügyvitel elektronikus útra terelését és az elektronikus úton való 
kapcsolattartást is. 
 
Az elektronikus eljárások körét szélesítő jogi normák és az OBH elnökének az eljárások 
gyorsítását és az ügyfélbarát szolgáltatások növelését célzó stratégiai célja egybeesett a 
fokozott elektronizálás tekintetében. 
Az OBH-nak az elektronikus kapcsolattartás kiterjesztése során több irányú feladta állt fenn 
2016. évben. 
 
Az OBH az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 01-jei kiterjesztésére történő 
felkészülés körében 
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• közreműködött az informatikai és jogi feltételeinek megteremtésében: 
o szoros együttműködés valósult meg az állam informatikai háttér-

infrastruktúrát biztosító szerveivel az e-kapcsolattartást biztosító informatikai 
rendszer működésének optimalizálása érdekében, 

o részt vett az e-eljárásokat érintő jogszabály-véleményezési folyamatokban, E-
perkapu koncepció kidolgozásában szakmai támogatást nyújtott, 

o a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartást biztosító elektronikus 
űrlapokat fejlesztett (192 db űrlap fejlesztése valósult meg), 

 
• megvalósult  

o a bírák és az igazságügyi alkalmazottak folyamatos e-per képzése, 
tájékoztatása, 

o a társhatóságok és a jogi hivatásrendek oktatása az e-kapcsolattartásra való 
eredményes felkészülésük érdekében, 

 
• ügyfél-tájékoztatási és ügyfélkezelési feladatokat látott el: 

o a bíróságok központi honlapján (www.birosag.hu) kialakította az E-PER 2016 
aloldalt, mely részletes tájékoztatást tartalmaz a bírósággal történő 
elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan, 

o a bíróságokról, illetőleg az ügyfelektől érkező, az elektronikus kapcsolattartást 
érintő megkeresések, panaszok kivizsgálása érdekében E-PER Helpdesk 
került felállításra. 

 
• E-PER kapcsolattartói hálózat kialakítása: 

o minden szervezeti egységből legalább 1 kapcsolattartó kijelölésre került 
(összesen 35 fő) 

o Kapcsolattartók főbb feladatai: 
� helyi képzések lebonyolítása, 
� jogszabály-véleményezési feladatokban közreműködés,  
� helyi E-PER Helpdesk ellátása 

 
 
V.1. Elektronikus kapcsolattartás kiszélesítése a bírósági eljárásokban 
 
2016. július 01. napjától a polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári 
eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben is kötelezővé vált a 
bírósággal történő elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó 
szervezetek, valamint a közigazgatási szervek számára.  
 
A kötelező elektronikus kapcsolattartással érintettek a keresetlevelet, továbbá minden egyéb 
beadványt, okirati bizonyítékot és ezek mellékletét kizárólag elektronikus úton nyújthatják be 
és az eljárás folyamán - ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslati 
szakot is - a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton kell tartaniuk és a bíróság is 
valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részükre. 
 
Az elektronikus kapcsolattartás a személyesen eljáró természetes személyek számára továbbra 
is opcionális lehetőség. 
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Mindemellett 2016. január 01. napjától kezdődően a bíróságok egymás közötti és a 
közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő kapcsolattartása is 
kizárólagosan elektronikus.  
 
V.2. Elektronikus illetékfizetés 
 
2014. évben megvalósult a központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez 
(EFER) történő technikai csatlakozás, az Igazságügyi Minisztérium által fejlesztett és éles 
üzembe állított Igazságügyi Fizetési Portál (IFP) közvetítésével.  
 
Az OBH a törvényszékek/ítélőtáblák és a Kúria tekintetében megteremtette az EFER-hez 
történő egyenkénti csatlakozás jogi, informatikai és gazdasági előfeltételeit és valamennyi 
intézmény tekintetében az EFER csatlakozás megvalósult. 
 
A 2015. január 1. napját követően indult csődeljárásokban az EFER rendszeren keresztül 
történő illeték- és költségtérítési díjak fizetése lehetővé vált. 
 
2016. május 17. napjától – a csőd- és felszámolási eljárások mellett – már az elektronikus 
polgári perekben is lehetővé vált az eljárási illetékeknek az EFER rendszeren keresztül 
történő elektronikus megfizetése. 
 
Az ügyfelek körében egyre népszerűbb az EFER rendszer használata, 2016. évben 7.569 
alkalommal teljesült az illetékfizetés EFER-en keresztül. Az ügyfelek 2016. évben összesen 
383,5 millió forint összegű illetékbefizetést teljesítettek EFER-en keresztül. 
 
2016. évben az elektronikus eljárások több mint felében, összesen 54,8%-ában az 
illetékfizetésre EFER útján került sor.  
 
 
V.3. Új elektronikus fejlesztések bevezetése az e-perekben 
 
A civilisztikai elektronikus peres eljárásokat érintően 2016. évben 

• megvalósult a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartást biztosító elektronikus 
űrlapok fejlesztése, 

• az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) beépítésre került az 
eljárásokba, 

• az EFER rendszer kiterjesztésre került az illetékfizetés biztosítása céljából, 
• lajstromprogram (BIR-O) fejlesztése megvalósult az e-perekben felmerülő ügyviteli 

feladatok optimalizálása, egyszerűsítése érdekében, 
• a méretkorlát feletti, adathordozón csatolt XCZ állományok feldolgozását segítő 

program fejlesztése megtörtént, 
• az ügyfelek tájékoztatását biztosító E-PER 2016 menüpont folyamatosan 

aktualizálásra került. 
 
 
V.4. Új elektronikus fejlesztések bevezetése a cégeljárásokban 
 
A cégeljárásokat érintően 

• az informatikai fejlesztések eredményeként az elektronikus utasításadás lehetővé vált, 
valamint  
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• az automatikus bejegyző/változásbejegyző végzés informatikai feltételei 
megteremtődtek. 

 
V.5. Új elektronikus fejlesztések bevezetése a büntetőeljárásokban 
 
A büntetőeljárásokat érintően megvalósult a „Svájci projekt” eredményének, a Személyi adat 
és Lakcímnyilvántartó rendszer és a Szabálysértési Nyilvántartó rendszer integrálása a BIR-O 
rendszerbe. 
 
 
V.6. Civil szervezetek nyilvántartásának fejlesztése, üzemeltetése 
 
A Civil Integrált Információs Rendszer (CIIR) 2015. január 1. napjával történő bevezetése 
mérföldkőnek számít a civil nyilvántartási ügyszakban, hiszen megnyílt a lehetőség az 
ügyfelek és a bíróságok közötti elektronikus kapcsolattartásra ezen nemperes eljárásban is. Ez 
a CIIR-t a mindennapokban használó jogalkalmazó részéről is szemléletváltást, a 
munkaszervezési módszerek újragondolását tette szükségessé.  
 
Az elmúlt másfél évben arra koncentráltunk, hogy az új rendszer egyszerre feleljen meg 
valamennyi jogszabályi követelménynek és kiszolgálja az egyes újonnan felmerülő 
felhasználói igényeket is. Ezért párhuzamosan történt a CIIR gyakorlatban megmutatkozó 
hiányosságainak haladéktalan kiküszöbölése mellett a CIIR folyamatos továbbfejlesztése, 
további új funkcióik kialakítása.  
 
2016-ban 135.084 db beadvány került lajstromozásra a CIIR-ben, ezek egynegyede (34.154 
db) elektronikusan érkezett. 
 
2016. évben bevezetett új funkciók: 

• számos CIIR-en belüli kényelmi funkció került kifejlesztésére a kollégák jelzései 
alapján (pl. elintézett bejövő elektronikus küldemények jelölése, szervezet új illetve 
régi Ptk-nak való megfelelésének jelzési lehetősége, űrlapok pdf-é alakítása 
beérkezéskor... stb.) 

• élesbe állt az új statisztikai adatszolgáltatási funkció,  
• az eljárási határidő betartása érdekében a CIIR-be beépítésre került a beadvány 

beérkezése óta eltelt idő figyelése, 
• új irattípusok rögzítésére van lehetőség a CIIR-ben, 
• bejövő irat és csatolmányai mellékletként történő kiküldése is lehetővé vált, 
• AVDH-val hitelesített ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő nyomtatványai) 

fogadására alkalmas a CIIR, 
• új típusú elektronikus tértivevények és feladási igazolások kezelésére is alkalmassá 

vált a CIIR összhangban a 2016. július 1-én hatályba lépő Pp. módosításokkal, 
• bevezetésre került az ún. anonimizálás funkció, amely az újonnan érkező és a 

korábban beérkezett elektronikus űrlapok PDF formátumra történő átalakítását, 
valamint a bennük található nem nyilvános adattartalmak elrejtését végzi el, 

• a CIIR-ből folyamatosan közzétételre kerülnek a szervezetek nyilvántartási adatai és 
beszámolói a www.birosag.hu oldalon vezetett közhiteles névjegyzékben, mely 
adatokat az OBH folyamatosan szolgáltatja a Civil Információs Portál felé is, 

• kialakításra került a bíróság központi oldalán egy egységes közzététel kereső, 
melyben valamennyi a bíróságok által CIIR-ből közvetlenül közzétett dokumentum 
megtalálható, 
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• a bíróságok és adóhatóság közötti egyablakos kapcsolat megfelelően működik, az 
interfész bővítése, és így a CIIR ez irányú fejlesztése is folyamatos a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, 

• számos esetben került sor az ÁNYK nyomtatványok módosítására is, a jogszabályok 
alapján, továbbá mind ügyfelek jelzése, mind az egyes társhatóságokkal (NAV, KSH, 
Ügyészség) történt megbeszélések eredményeként, mely szintén mind CIIR fejlesztést 
igényelt. 

 
 
V.7. Gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása 
 
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi 
CLXXV. törvény (Gnytv.)  18. § (1) bekezdése értelmében a nyilvántartásokat 
elektronikusan kell vezetni, az informatikai alkalmazást és az adatszolgáltatást az OBH 
működteti.  

 
A Gnytv. 18. § (2) bekezdése alapján pedig az OBH adategyeztetés és az adatok változásának 
feltüntetése érdekében az érintett személyekre vonatkozóan – a törvényben meghatározott 
adatok tekintetében – adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból. 
A Gnytv. végrehajtására kiadott 16/2014. (III.13.) KIM rendelet 23. §-a 2014. szeptember 1-
jén lépett hatályba, amelynek értelmében az előbbi, Gnytv. 18. § (2) bekezdésében írt 
kötelezettségnek teljesítése érdekében az Országos Bírósági Hivatal a nyilvántartott személy 
adatainak nyilvántartásban történő rögzítését követően, automatizáltan átadja a KEKKH 
részére a nyilvántartásokban szereplő személyek születési nevét, születési idejét és helyét, 
valamint anyja születési nevét. 
 
A nyilvántartások közötti informatikai adatkapcsolat kiépítése törvényi kötelezettség, melyet 
az igazságszolgáltatás adatbiztonsága kíván meg. Elemi igazságszolgáltatási érdek ugyanis, 
hogy a nyilvántartásba vett személyi adatok a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal 
megegyezzenek. 
 
2016-ban elektronikus úton 116 megkeresés, postai úton 488 db kérelem került iktatásra 
az OBH-ban a gondnokoltak országos nyilvántartásából igényelt információk 
vonatkozásában. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) által bevezetett új jogintézmény 
az előzetes jognyilatkozat. Ezt nagykorú cselekvőképes személy cselekvőképességének 
jövőbeli részleges vagy teljes korlátozása esetére közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett 
magánokiratban vagy gyámhatóság előtt teheti meg személyesen. A nyilatkozatot tevő 
személy az előzetes jognyilatkozatban megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit 
gondnokául rendelni javasol; kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből; és 
meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon 
el. Az előzetes jognyilatkozatokra vonatkozó nyilvántartást az OBH vezeti. Az Előzetes 
Jognyilatkozatok Nyilvántartása 2014. október 1-jével került éles üzemmódba. A 
bíróságokkal való kapcsolattartás során az Előzetes Jognyilatkozatok Nyilvántartása program 
használatával kapcsolatban 2016. évben probléma nem merült fel, a bejegyzések száma 
azonban a Gondnokolti Nyilvántartáshoz képeset igen csekély, 26 db volt. 
 
A Gnytv. 2015. évi módosítása a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok körét is 
érintette. Ennek megfelelően a gondnoksági perekben első fokon eljáró bíróságoknak a 
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gondnokoltak nyilvántartásába a 2016. január 15. napját követően történő bejegyzések során a 
gondnokoltak személyi azonosítóját is fel kell tüntetniük. Ennek érdekében az OBH saját 
fejlesztése keretében a nyilvántartási programot úgy alakította át, hogy a jogszabályban 
meghatározott adatok fogadására alkalmas legyen. 
 
V.8. Új elektronikus fejlesztések bevezetése a központi és helyi igazgatási tevékenységet 
érintően 
 
2016. január 1-től az Elnöki Iratkezelő Rendszer (EIR) bevezetésre került valamennyi 
törvényszéken, továbbá az Egri Törvényszék, Fővárosi Törvényszék és Szekszárdi 
Törvényszék tekintetében járás- és kerületi bírósági, közigazgatási és munkaügyi bírósági 
szinten. 
 
2017. január 1-től további kiterjesztés valósul meg, melynek eredményeként az EIR 
bevezetésre kerül valamennyi járásbíróságon, továbbá valamennyi közigazgatási és 
munkaügyi bíróságon. 
 
Az EIR 2017. január 1-jei kiterjesztésére való felkészülés körében 2016. évben az alábbi 
központi intézkedések megtételére került sor: 

• Központi képzés megtartása a kulcsfelhasználók részére – MIA, 2016. október 27- 28. 
• Helyi oktatási feladatok lebonyolításának támogatása: 
• Felhasználói jogosultság biztosítása az új EIR felhasználók (526 fő) részére. 

 
 
VI. Országos programok 
 
Az OBH elnökének célja a bíróságok szolgáltató jellegének erősítése, melyet a XXI. század 
igényeihez igazodva kell megvalósítani. Ezen cél elérését több országos program is szolgálja 
szinte az OBH felállításától kezdődően, amelyek az elmúlt évek alatt kiemelkedő, nemzetközi 
viszonylatban, országlátogatásokon, országvizsgálatokon is elismert eredményeket hoztak. 
 
A központi igazgatás által a bíróságok szolgáltató jellegét erősítő országos programok célja, 
hogy a mindennapi jogalkalmazói feladatok között az olyan kiemelt jelentőségű területekre – 
mint az eljárásokban érintett kiskorú személyek és áldozatok jogalkalmazói kezelése, az 
alternatív vitarendezési eljárások alkalmazásának kiterjesztése, a bírósági szervezet 
munkájának bemutatása – nagyobb figyelmet irányítson, és az ügyfeleket jogtudatos eljárási 
részvételhez segítse hozzá, és ezzel egyidejűleg, közvetlenül és közvetve, az ítélkezési 
munkát is jelentősen segítse. 
 
Ezek az új megoldások 2015-től már az ország valamennyi törvényszékén és a legtöbb 
ítélőtáblán is megvalósultak. Cél az ügyfelek minél teljesebb körű kiszolgálása a bírósági 
szervezet iránti bizalom növelése érdekében.  
 
Ilyen országos program keretében indult el a bírósági közvetítés, a Nyitott Bíróság, a 
Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás, a tanúgondozás és áldozatvédelem országos 
programja.  
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VI.1. Bírósági közvetítés 

Az OBH elnökének célja a bírósági közvetítés megerősítése, mind személyi állomány, mind 
infrastruktúra tekintetében annak érdekében, hogy magas szakmai színvonalon, nemzetközi 
standardok szerinti lefolytatást biztosító helyiségekben, időszerűen eljáró bírósági közvetítők 
álljanak rendelkezésre a nagyobb bíróságokon.  
 
A jogintézmény fejlődését, növekvő elfogadottságát, és a bíróságok jogintézménnyel 
kapcsolatos munkáját mutatják az alábbi adatok: 
 

• 2014-ben 1.068 bírósági közvetítői ügyet fejeztek be a hazai bíróságokon, amelyek 
közül 656 bírósági közvetítői eljárást folytattak le, amelyek közül 363 zárult 
megállapodással. 2016-ban már 1.664 befejezett közvetítői ügyből, amelyek közül 
493 bírói kötelezés (30 %), 1.171 pedig a felek önkéntes kezdeményezése alapján 
(70 %) indult, összesen 919 bírósági közvetítői eljárást folytattak le hazánk 
bíróságain. A lefolytatott bírósági közvetítői eljárásokban 500 megállapodással 
zárult, ami 56 %-os megállapodási arány.  
 

• A jogintézmény bevezetésének 2012. év végi kezdetétől 2016. év végéig 2.889 
bírósági közvetítői eljárást folytattak bírósági közvetítők, és több mint a felében 
megállapodást kötöttek a felek. 
 

• A kötelezések alapján lefolytatott eljárások száma is növekedett (2015. évben 256 
eljárás, 2016. évben 310 eljárás.) Szignifikánsan emelkedett a családjogi lefolytatott 
közvetői eljárások száma is. Az országban 2016. évben 40%-kal nőtt (28-ra) a 
munkaügyi perekkel összefüggésben lefolytatott bírósági közvetítői eljárások száma, 
amelyek 42%-a a felek megállapodásával zárult. 
 

• 2016. évben 20 törvényszéken 34 fő bírósági közvetítő kezdte meg a munkáját (13 
bíró és 21 bírósági titkár), a 2012-ben 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben kinevezett 
közvetítőkkel együtt 2016 év végén tehát az ország minden törvényszéken összesen 
174 bírósági közvetítő rendelkezett bírósági közvetítői kijelöléssel (67 kijelölt bíró 
és 97 bírósági titkár). 

 
Kiemelendő a bírák képzésekkel történő érzékenyítése a jogintézmény iránt, annak érdekében, 
hogy felismerjék alkalmazhatóságának lehetőségét, és tájékoztassák a feleket az eljárás 
igénybevételének lehetőségéről. 2016. évben 3 turnusban összesen 55 fő végezte el a 60 órás 
akkreditált képzést, amely eredményeképpen 2016. év végén összesen több mint 350 
kiképzett személy lett a bírósági rendszerben.  
 
Az OBH elnöke által 2015-ben először meghirdetett, a bírósági közvetítés fejlesztését célzó 
regionális rendezvény megtartására felhívó pályázat keretében 2016-ban 7 regionális 
szervezésben zajló rendezvényen több mint 330 fő vett részt országosan. Májusában pedig a 
„Közvetítés itthon és Európában” címmel nemzetközi konferencia zajlott, amelyen bírósági 
közvetítők és koordinátorok hálózatának tagjai, valamint a társhatóságok meghívott 
képviselői, összesen mintegy 130 fő vett részt. A rendezvényen 6 magyar előadó mellett két 
német, egy belga és egy lengyel szakember tartott előadást, egy francia jogász pedig web-
konferencia keretében jelentkezett be. 
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Az OBH mintegy 29 millió forint összegű pályázati összeggel is támogatta a bírósági 
közvetítés infrastruktúrájának bíróságon belüli megteremtését és fejlesztését.  
 
Az országos program továbbra is igényli a szakember képzés megerősítését, az írásbeli 
tájékoztató és segédanyagok, valamint a nemzetközi- és nemzeti tudásmegosztás 
megerősítését. 
 
 
VI.2. Nyitott Bíróság Program 
 
A társadalmi felelősségvállalás része, hogy a bíróságok a jogismeret terjesztéséből is 
kivegyék a részüket. Az OBH által 2012-ben meghirdetett Nyitott Bíróság Program célja a 
jogi ismeretterjesztés, az állampolgárok jogtudatossága kialakításának elősegítése, a bírósági 
munka társadalmi elfogadottságának és a bíróság iránti bizalomnak az erősítése, továbbá a 
fiatal és fiatal felnőtt korosztályok körében a bírói hivatás megismertetése a munkaerő-
utánpótlás előmozdítása érdekében. 
 
A Nyitott Bíróság Program keretében bírák, bírósági titkárok és fogalmazók osztályfőnöki 
órákon tartanak jogismereti előadásokat, továbbá a fiatalok tárgyaláslátogatásokon, bírósági 
épületlátogatásokon, börtönlátogatásokon (18 év felettieknek), perszimulációkon 
("próbatárgyalás" formájában) vehetnek részt.  
 
A program 2016. évre meghatározott fókuszpontjai a „bűnmegelőzés” és a „gyermekjogok a 
bírósági eljárásban” voltak, melyek megjelentek az egyes bíróságok programjaiban. 
 
A program évről évre egyre sikeresebb és eredményesebb. 2016-ban a programok számában 
jelentős, csaknem 40 %-os emelkedés tapasztalható. Míg 2015. évben 39.136 fő vett részt 
országosan az 1.571 megszervezett programon, addig 2016-ban országos szinten 1,547 
szervezett programon összesen 54.711 fő vett részt.  
 
A programban 2016-ban Budapesten 96 iskola, vidéken összesen 655 iskola vett részt. A több 
tízezer diák részvételével zajló rendezvények megtartásában közel 1.100 bíró, bírósági titkár 
és fogalmazó működött közre. Emellett több törvényszék ügyvédi kamarákkal, 
ügyészségekkel, rendőrhatósággal is együttműködik, melynek keretében egyes programok 
kölcsönös részvétellel valósulnak meg. 
 
A program elsősorban ismeretterjesztő anyagok (füzetek, szórólapok, videók, honlap 
tartalmak) folyamatos biztosítását, másrészt a bírósági résztvevők egységesen magas 
színvonalú felkészítettségét és külsős előadók bevonását igényli. 
 
 
VI.3. Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program 
 
Az OBH 2016-ban is kiemelten foglalkozott a gyermekek érdekeinek és jogainak magas fokú 
érvényesülésével az igazságszolgáltatásban.  

 

Az OBH Gyermekközpontú Igazszolgáltatás elnevezésű országos programjának egyik 
legfontosabb célkitűzése a gyermekek érdekeinek érvényesítése a bírósági eljárásokban, 
másrészt, a kiskorúakat érintő ügyeket tárgyaló bírák folyamatos képzése.  
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Az OBH elnöke a gyermekmeghallgató szobák kialakítására 2013 szeptemberében pályázatot 
írt ki, amelynek eredményeképpen a bíróságokon új helyiségek kialakítása kezdődött meg, 
illetőleg folytatódott 2014. évében, összesen 32,5 millió forint támogatással. Jelenleg az 
ország mind a 20 törvényszéke rendelkezik gyermekmeghallgató helységgel.  

 

A gyermekmeghallgató szobák száma 2016-ban 56, ezen felül a bíróságok több helyiséget 
kombinált szobaként használnak (például tanúváró és gyermekmeghallgató szoba, közvetítői 
szoba és gyermekmeghallgató szoba). 

 

2016-ban polgári ügyekben 100 alkalommal, míg büntető ügyekben 738 alkalommal került 
sor a gyermekmeghallgató szobák használatára. 
 

2016-ban a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás munkacsoport elkészítette a családjogi 
bírák kötelező képzési rendjét, amely két nap szakmai és két nap érzékenyítő képzésből áll. A 
cél, hogy 2017-ben Magyarországon minden bíró, aki családjogot tárgyal, ugyanazt a magas 
színvonalú szakmai és érzékenyítő képzést megkapja, függetlenül szolgálati helyétől. 
 

A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás munkacsoport kidolgozta a fiatalkorúak büntető 
ügyeit tárgyaló bírák pilot képzését is, amelynek megvalósítására 2017. és 2018. években 
kerül majd sor. 
 

Mind a Pp., mind pedig a Be. kodifikáció kapcsán a gyermekeket érintő jogszabályok 
vonatkozásában a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás munkacsoport véleményét 
becsatornázta a kodifikációval foglalkozó munkacsoportoknak. 
 

2016. évben több olyan képzést és országos konferenciát is rendezett az Országos Bírósági 
Hivatal a Magyar Igazságügyi Akadémián, amelyek témája összefügg a gyermekközpontú 
igazságszolgáltatással. 

 
 
VI.4. Tanúgondozás és áldozatvédelem 
 
Az OBH elnöke által meghatározott egyik stratégiai cél a bírósághoz való hozzáférés 
egyszerűsítése. A tanúk vonatkozásában a kitűzött cél a tanúzási kötelezettség teljesítésének 
elősegítése, ez megnyilvánul eljárási jogaikról történő széles körű tájékoztatás adásban, a 
tanúkkal való érzékeny bánásmódban és a félelem nélküli tanúvallomás megtételének 
biztosításában. A tanúgondozás országos programja 2015. évtől az áldozatvédelemmel 
egészült ki arra figyelemmel, hogy a bűncselekmények áldozatai szinte kivétel nélkül 
tanúként kerülnek az eljárásokban kihallgatásra.  
A bírósági szervezet segítséget nyújt a tanúzási kötelezettség teljesítéséhez azzal, hogy a 
lehető legszélesebb körben, így például az idézéseken, honlapokon, ügyfél-tájékoztató 
anyagokon, esetlegesen plakátokon, a sajtómegjelenésekkel, a közösségi oldalakon törekszik 
a pontos és közérthető tájékoztatás adására. Ez a széleskörű tájékoztatás legtöbb esetben nem 
csak a jogok és kötelezettségek ismertetésére terjed ki, hanem praktikus, gyakorlati 
információkat is ad a tanúk kezébe. A tanúkkal való érzékeny bánásmód megnyilvánul abban 
is, hogy lehetőség szerint a bíróságok biztosítják a tanúk részére a vádlottól, az eljárás más 
résztvevőitől elkülönített helyen várakozást, kihallgatást.  
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A tanúgondozók száma évről évre látványosan növekszik, a 2014. évben nyilvántartott 164 
fős létszám 2015-ben 227 főre emelkedett, majd 2016-ban elérte a 241 főt.  
 

A bírósági szervezet a lehetőségekhez mérten kialakított tanúszobákat és tanúvárókat, de több 
esetben többfunkciós, a bírósági közvetítésre, illetve gyermekek meghallgatására létrehozott 
helyiségek szolgálnak ezen feladat ellátására. 2015-ben 17 törvényszéken 43, míg 2016-ban 
már 18 törvényszék területén 51 bíróságon biztosított a tanúk részére az elkülönített 
várakoztatás lehetősége, de valamennyi bíróság szem előtt tartja ezen jogok érvényesülését 
és egyéb módon: üres tárgyalóteremben vagy elkülönített folyosószakaszon talál megoldást az 
elkülönítésre.  
 
Mind az OBH, mind a bíróságok kiemelt feladatként tekintenek a bírák és igazságügyi 
alkalmazottak képzésére és érzékenyítésére annak érdekében, hogy munkájuk során 
felismerjék eljárási pozíciójuktól függetlenül az áldozatokat, kellő érzékenységgel forduljanak 
feléjük, hiszen ezzel lesz elkerülhető másodlagos viktimizációjuk akként, hogy sem a 
pártatlanság, sem az elfogulatlanság követelménye nem sérül. A bírósági dolgozók 
érzékenységének fejlesztésén és folyamatos fenntartásán túl cél az is, hogy az áldozat egyedi 
helyzetének megfelelő, szakszerű segítségben részesülhessen, ehhez egy olyan tájékoztatási 
háló léte szükséges, amelynek segítségével a bíróságok munkatársai a megfelelő szervhez 
irányíthatják az áldozatot.  
 

A program hatékonyságát és értékét mutatja, hogy míg 2014-ben regisztráltan 6.526 
megkeresés érkezett a tanúgondozókhoz, addig ez a szám 2015-ben 12.217-re, majd 2016-
ban 14.925-re emelkedett, ugyanakkor rá kell arra is mutatni, hogy a tanúgondozókhoz 
ténylegesen érkezett jelzések száma a tavalyi évben biztosan átlépte a 15.000-et, hiszen több 
törvényszék csak becsült értéket közölt – a tételes nyilvántartások hiányában.  

 
Az elért eredmények is láttatják, hogy a program elsősorban dologi terheket ró a bíróságokra a 
tanúgondozás céljaira használható külön helyiség, elkülönített tanúvárók kialakításával, a 
tanúgondozók munkavégzésének további infrastrukturális szükségleteinek, valamint 
ismeretterjesztő anyagok (füzetek, szórólapok) biztosításával. 
 
 
VI.5. Ügyfélkapcsolatok 
 
Az OBH elnökének egyik stratégiai célja a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, az 
állampolgárok információszerzésének megkönnyítése. E cél megvalósítását szolgálják az 
ügyfélcentrumok, az ügyfelek részére szóló bírósági tájékoztató anyagok, valamint az ügyfél-
elégedettség mérés.   
 
Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás egyik helyszíne az ügyfélcentrum, amely biztosítja az 
állampolgárok számára a gyors és modern, elektronikus megoldásokon alapuló ügyintézést, 
továbbá azt, hogy kulturált körülmények között tanulmányozhassák az ügyiratokat, vagy 
kapjanak felvilágosítást. Az ügyintézés hatékonysága érdekében 2013 óta ügyfélcentrumok 
kialakítása kezdődött az országban, elsők között a Budapest Környéki és a Fővárosi 
Törvényszéken. 2015-ben az OBH és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 
együttműködési megállapodása keretében a MOME munkatársai megkezdték az egységes 
arculati terv kidolgozását. 2016. júniusában az Arculati Kézikönyv egy-egy példánya a 
bíróságok részére megküldésre került. Az ügyfélközpontok megvalósítására 2016. október 
végén az OBH Műszaki Főosztálya a 2016. évi Jablonszky Ferenc Program keretében 
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meghirdette az „Egységes megjelenésű ügyfélközpontok kialakítása 2016.” c. kétfordulós 
pályázatot. A pályázatokban megjelölt kiviteli tervek készítése, valamint a kivitelezési 
munkálatok 2017. évben várhatóak. 
 
Az ügyfélkapcsolat fontos része az ügyfél-elégedettség mérés, melynek lényege, hogy az 
igazságszolgáltatásban részt vevő ügyfelektől visszajelzést kaphasson a bírósági szervezet 
arról, hogy mennyire elégedettek a bíróságok működésével (például a kezelő irodán dolgozók 
felkészültségével, az akadálymentesítéssel, a bíróság épületének állapotával). A cél az, hogy 
az eddigi, összességében pozitív visszajelzések segítségével minél inkább ügyfélbaráttá váljon 
az igazságszolgáltatás. 
 
A bíróságokon 2013-ban kezdődött el az ügyfél-elégedettség mérése, azt a közérdekű 
bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló 10/2012. (VI. 15.) OBH utasítás 
13. § (2) bekezdése tette lehetővé. Emellett az ÁROP Szervezetfejlesztési Program 
választható témaköre volt az ügyfél-elégedettség mérés és „ügyfélcharta” bevezetése a 
bíróságokon.  
 
Az ügyfél-elégedettség mérés fejlesztése folytatódott a 2015. és a 2016. évben is az OBH 
elnökének időszakos országos programjainak hatására.  
 
A bíróságok beszámolói alapján az elégedettség továbbra is átlagosan 90 % körüli a bíróságok 
által megkérdezett szempontok tekintetében. Az ügyfelek válaszaik alapján leginkább a 
kezelőirodai kiszolgálással, a bírósági honlapokon található nyomtatványokkal, az 
ügyfeleknek adott tájékoztatások érthetőségével és pontosságával, valamint az 
esélyegyenlőség céljából tett intézkedésekkel (akadálymentesítés) elégedettek. 
 
Az ügyfélkapcsolatok bővítését érintően számos más fejlesztés is volt az ügyfelek 
információhoz való hozzájutását, illetve jogérvényesítését elősegítendő. Ilyenek például:  

• egyszerű és közérthető tájékoztató anyagok, panasznapi útmutatók, nyomtatványok, 
keresetlevél minták, segédanyagok közzététele, az OBH tájékoztató füzeteit is 
beleértve (Szombathelyi, Balassagyarmati, Szekszárdi, Zalaegerszegi, Kaposvári, 
Szolnoki, Nyíregyházi Törvényszék) 

• tájékoztató táblák kihelyezése, egységesítése, elhelyezésük újragondolása (Fővárosi 
Törvényszék, Pécsi Ítélőtábla, Pécsi Törvényszék) 

• közös polgári és végrehajtási iroda szervezeti és működési kialakítása 
(Székesfehérvári Törvényszék) 

• panasznapi előzetes időpontfoglalás (Egri, Szekszárdi, Zalaegerszegi, Szolnoki, 
Tatabányai, Nyíregyházi Törvényszék), félfogadási előzetes időpontfoglalás (Győri 
Törvényszék) 

• ügyfélszolgálati útmutató bevezetése, tájékoztató monitor elhelyezése (Fővárosi 
Ítélőtábla) 

• komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés (Szekszárdi, Nyíregyházi 
Törvényszék)  

• wifi hozzáférés (Zalaegerszegi, Nyíregyházi Törvényszék, Szegedi Ítélőtábla) 
• ingyenes parkolási lehetőség (Győri Ítélőtábla) 
• ügyfélfogadási rend egységesítése, amely megegyezik a mediátor fogadási napjával is 

(Kaposvári Törvényszék) 
 
Az ügyfél-elégedettség további növelése érdekében az OBH célja, hogy minél több bíróságon 
kerüljön ügyfélcentrum kialakításra, emellett továbbra is támogat minden olyan bírósági 
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kezdeményezést, mely az ügyfelek hatékony jogérvényesítését, a bíróságokhoz való 
egyszerűbb hozzáférését biztosítja. 
 
 
VII. Az Országos Bírósági Hivatal európai uniós forrásokból finanszírozott projektjei 
 
A bíróságok egyszerű és kényelmes elérhetősége olyan kívánalom, amely jogosan merül fel 
az állampolgárokban. Annak érdekében, hogy mindenki gyorsan és hatékonyan 
tájékozódhasson bírósági ügyeinek állásáról, az OBH a 2014. évben lezárult, európai uniós 
forrásokból finanszírozott projektjeinek eredményeként 2015. évtől korszerű, elektronikus 
megoldásokat tett elérhetővé az állampolgárok számára. 
 
A projektekkel megvalósuló fejlesztések egyben segítik a bírák időszerű ítélkezését és az 
informatikai alkalmazások által lehetővé tett mértékben enyhítik az adminisztratív terheket. 
 
Az Országos Bírósági Hivatalban 2014-ben egyidejűleg három európai uniós forrásból 
finanszírozott projekt (EKOP 1.1.16. “Üzenő” projekt, az EKOP 2.1.22. “Levelező” 
projekt és az EKOP 2.A.2. “Hírvivő” projekt)  megvalósítása volt folyamatban, melyek 
2014. év végére lezárultak. A projekt keretében megvalósult 2015. évben bevezetett alábbi 
informatikai fejlesztések üzemeltetése 2016. évben is problémamentesen zajlott: 
 

• a munkateher-mérés alapjait megteremtő súlyszám intézménye: 
o a kialakított alkalmazás előre rögzített szempontok szerint lehetővé teszi az 

egyes ügyek eltérő nehézségének mérését, 

 

• e-panaszügyintézés: 
o az ügyfelek igazgatási panaszaikat a nap 24 órájában, a hét minden napján 

elektronikus úton is benyújthatják, 

o a tárgyidőszakban 84 alkalommal éltek e lehetőséggel az ügyfelek. 

 

• pertartam-kalkulátor alkalmazás  
o egy online szolgáltatás, melynek segítségével az állampolgárok 

megtekinthetik, hogy egyes ügytípusokat adott bíróság átlagosan mennyi idő 
alatt intéz el. (Az alkalmazás a bíróságok statisztikai alapú ügyforgalmi és 
ügybefejezési adataira támaszkodva adott ügytípus vonatkozásában számítja ki 
a várható pertartamot az érintett bíróságon) 

o a tárgyidőszakban 2.756 alkalommal kalkuláltak az alkalmazás segítségével. 

 

• Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer (BETFR)  
o a regisztráló ügyfelek, jogi képviselők betekinthetnek az ügy alapadataiba, 

SMS és e-mail üzenetben tájékoztatást kaphatnak a fontosabb eljárási 
cselekményekről: 

o az alkalmazás keretében 2016. évben 

� regisztráló felhasználók száma: 1.057 db  
� regisztrációval érintett ügyek száma: 551 db, 
� az SMS és e-mail üzenetek küldésére feliratkozott felhasználók száma: 

634 db, 
� felhasználók részére kiküldött SMS és e-mail üzenetek száma: 1.618 

db 
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• Bírói Határid ő Értesítő Szolgáltatás  
o az egyes ügyeket érintő legfontosabb határidők közeledtéről automatikus 

figyelmeztetéseket küld a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére, ezzel 
segítve az igazságszolgáltatásban végzett munka időszerűségét. 
 

 

• Automatikus adatlap-kitöltés funkció  
o a szükséges statisztikai adatlapok tartalmának zömét automatikusan generálja 

le a már korábban bevitt adatokból, ezzel jelentősen megkönnyítve a bíróságok 
munkáját, egyben csökkentve a gépelési hibák, elütések valószínűségét. 
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2. A Bíróságok fejezet 2016. évi költségvetési előirányzatainak felhasználása  

 
Az Országgyűlés a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvényben a Bíróságok fejezet részére az alábbiakban ismertetett előirányzatokat fogadta el: 

1.1. Támogatás 90.529,0 millió Ft 
1.2. Bevétel   2.258,0 millió Ft 
1.3. Kiadás 92.787,0 millió Ft 

 
 
Bíróságok fejezet 2016. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 92 787,0   2 258,0   90 529,0   55 029,9   11 046,0   
Módosítások jogcímenként      
1223/2016 (V. 2.) Korm. határozat- a 2016. 
évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról 

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

1226/2016 (V. 2) Korm. határozat- a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2016. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 

380,9   0,0   380,9   299,9   0,0   

1765/2016.(XII. 15.) Korm. határozat- a 
költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi 
kompenzációjához nyújtott támogatással 
összefüggő előirányzat- átcsoportosításról 

-24,2   0,0   -24,2   -18,8   0,0   

NGM/32874/2/2016. sz. intézkedés: bírói és 
az ügyészi illetményalap emeléséhez 
kapcsolódó többletkifizetések támogatása  

710,0   0,0   710,0   559,0   0,0   

NGM/634/2/2016. sz. intézkedés: bírósági 
fogalmazók és a bírósági titkárok munkaköri 
pótlék kifizetéseinek támogatása  

643,3   0,0   643,3   506,5   0,0   

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Bevételi többlet 6 466,6   6 466,6   0,0   12,8   0,0   

Előirányzat maradvány igénybevétele 21 225,9   21 225,9   0,0   0,0   0,0   

Költségvetési támogatás -3,0   0,0   -3,0   1 118,3   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 122 191,5   29 950,5   92 241,0   57 507,6   11 046,0   
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Az előirányzatok és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás   92 417,0 92 787,0 92 787,0 122 191,5 108 868,1 117,8 89,1 
 ebből: személyi 
juttatás 

51 512,7 55 029,9 55 029,9 57 507,6 56 432,2 109,6 98,1 

Bevétel   6 646,1 2 258,0 2 258,0 8 724,7 8 724,7 131,3 100,0 
Támogatás   88 280,0 90 529,0 90 529,0 92 241,0 92 241,0 104,5 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  21 226,0 - 21 225,9 21 225,9 21 225,9 100,0 100,0 

Létszám (fő)    10 746,0 11 046,0 0,0 0,0 10 741,0 100,0   
 
A bevétel növekedés 2015. évhez viszonyítva a Fejezeti kezelésű előirányzatok 
igazságszolgáltatás beruházásai törvényi sor maradványából az intézményeknek kifizetett 
felhalmozási célú támogatásokból adódik. 
 
2.1.  1. cím Bíróságok 
 
Az 1.cím Bíróságok 2016. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 80 230,0   2 066,0   78 164,0   51 429,2   10 714,0   
Módosítások jogcímenként            
1223/2016 (V. 2.) Korm. határozat- a 2016. 
évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról 

5,0     5,0     

  
1226/2016 (V. 2) Korm. határozat- a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2016. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 

370,6     370,6   291,8   

  
1765/2016.(XII. 15.) Korm. határozat- a 
költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi 
kompenzációjához nyújtott támogatással 
összefüggő előirányzat- átcsoportosításról 

-22,8     -22,8   -17,8   

  
NGM/32874/2/2016. sz. intézkedés: bírói és 
az ügyészi illetményalap emeléséhez 
kapcsolódó többletkifizetések támogatása  

690,2     690,2   543,4   

  
NGM/634/2/2016. sz. intézkedés: bírósági 
fogalmazók és a bírósági titkárok munkaköri 
pótlék kifizetéseinek támogatása  

635,0     635,0   500,0   

  
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás           
Bevételi többlet 3 798,4   3 798,4      -3,1   
Előirányzat maradvány igénybevétele 6 306,4   6 306,4         
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

5 113,8     5 113,8   2 545,1   
  

2016. évi módosított előirányzat 97 126,6   12 170,8   84 955,8   55 288,6   10 714,0   
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Az 1. cím Bíróságok 2016. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás   85 359,9   80 230,0   80 230,0   97 126,6   90 904,6   106,5 93,6 

  
ebből: személyi juttatás 

49 446,6   51 429,2   51 429,2   55 288,6   54 249,9   
109,7 98,1 

Bevétel   6 416,4   2 066,0   2 066,0   5 864,4   5 864,4   91,4 100,0 

Támogatás   81 217,3   78 164,0   78 164,0   84 955,8   84 955,8   104,6 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  
6 306,4   

0 6306,4 
6 306,4   6 306,4   

100,0 100,0 

Létszám (fő)    10 449 10 714     10 451     

 
2.1.1.  A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 6.791,8 millió forinttal nőtt. A 
növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, a 
fejezeti kezelésű előirányzatokból történő átcsoportosítás, az NGM/32874/2/2016. számú és 
az NGM/634/2/2016 NGM intézkedés és a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
finanszírozására biztosított előirányzatból származik.  
 
2.1.2.  A saját bevételek teljesítése és a 2015. évi előirányzat-maradványok felhasználása 
összesen 12.170,8 millió Ft 

ebből: 
−  működési célú tám. államháztartáson belülről 567,6 millió Ft 
− felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 2.147,0 millió Ft 
− közhatalmi bevétel 2.668,7 millió Ft 
− működési bevétel 393,9 millió Ft 
− felhalmozási bevétel 8,9 millió Ft 
− felhalmozási célú átvett pénzeszköz 78,3 millió Ft 
− előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 6.306,4 millió Ft 

 (- kötelezettségvállalással terhelt 3.602,5 millió Ft) 
 

 
2.1.3. A kiadási előirányzat teljesítése 90.904,6 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  

− személyi juttatások 54.249,9 millió Ft 
− munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó 15.164,2 millió Ft 
− dologi kiadások 14.538,2 millió Ft 
− felhalmozási kiadások 6.827,9 millió Ft 
− egyéb működési célú kiadások 14,2 millió Ft 
− ellátottak pénzbeli juttatásai 14,6 millió Ft 
− egyéb felhalmozási célú kiadások 95,6 millió Ft 
 

2.1.3.1. Személyi juttatások 
A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2016. évi eredeti előirányzat (51.429,2 millió forint) fedezetet nyújtott a 
foglalkoztatottak személyi juttatásai között a munkavállalókat alanyi jogon megillető a Bjt.-
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ben és az Iasz.-ban előírt kötelezettségekre, valamint a külső személyi juttatások körébe 
tartozó kifizetésekre.  
 
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 54.249,9 millió forint, amely az összes kiadás 59,7 
%-át képezi. 
 
A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásaira teljesített kiadás 
53.089,7 millió forint, amely tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, 
kötelező előresorolások összegét, a készenléti, az ügyeleti, a helyettesítési díj, a túlóra, a 
jubileumi jutalom, a napidíj, a közlekedési költségtérítés és a cafeteria rendszer keretén belül 
a személyhez kapcsolódó költségtérítésekre került felhasználásra. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 1.160,2 millió forint, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, az oktatásban 
részt vevők megbízási díja, a felmentési idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli 
tényleges felmentési időre kifizetett felmentési illetmény és a felsőkorhatár leszállítása miatt 
felmentett bírák részére fizetett összeget tartalmazza. 
 
 

2.1.3.2.  A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
13.041,2 millió forint, a teljesített előirányzat 15.164,2 millió forint. A különbözet részben a 
személyi jellegű juttatások előirányzat terhére került rendezésre. 
 
 

2.1.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 15.180,6 millió forint, amely a saját bevételi többletek 
összegével, az előirányzat-maradvány igénybevételével és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással 15.429,5 millió forintra növekedett, az előirányzat változás +248,9 millió 
forint.  
 
A teljesítés 14.538,2 millió forint, amely a módosított előirányzatnak 94,2 %-a. A módosított 
előirányzat és teljesítés közötti különbözet értéke 891,3 millió forint értékben maradványként 
fordul át a 2016. évre, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, ezen 
fennmaradó összeg nagyobb részéből a 2016. évet érintő, igazságszolgáltatásban 
közreműködők számlái kerültek kifizetésre. A bírósági eljárásokkal összefüggő kiadások 
maradéktalanul kifizetésre kerültek, figyelemmel a lehetőségekhez képest végrehajtott 
takarékoskodásra.  
 

2.1.3.4. Felhalmozási kiadások 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2016. évi előirányzat 2016. évi teljesítés 

eredeti módosított 

Beruházás 313,0 6.032,5 4.551,7 

Felújítás 266,0 4.120,5 2.276,2 

Felhalmozási kiadások összesen 579,0 10.153,0 6.827,9 

 
Az eredeti előirányzat évközben 9.574,0 millió forinttal növekedett. Ennek forrása az előző 
évi intézményi maradványok felhasználása, a fejezeti kezelésű előirányzatokból 
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átcsoportosított központi beruházási előirányzat előző évi előirányzat-maradványa és belső 
átcsoportosítása.  
 
A felújítási előirányzatok teljesítése 2.276,2 millió forint.  
 
Az beruházások előirányzati sor teljesítése 4.551,7 millió forint, melyből többek között 
magába foglalja az alábbiakat: 

− Szegedi Törvényszék épületének teljes körű rekonstrukciójának megkezdése, 
− Egri Törvényszék épületének teljes körű rekonstrukciójának 1. üteme, 
− Szolnoki Törvényszék épületének felújítása, 
− bírósági épületek energetikai korszerűsítése. 

 
2.1.3.5. Egyéb működési célú kiadások  

A sorra eredeti előirányzat tervezése nem történt, a módosított előirányzat összege 14,2 millió 
forint, mely szinte teljes egészében teljesült. 
 
2.1.4. A 2016. évi előirányzat-maradvány alakulása:  
A cím 2016. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 6.222,0 millió forint, mely jelentős 
részben kötelezettségvállalással terhelt és tejesítése 2017. június 30. napjáig realizálódik. 
(Kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 111,4 millió forint realizálódott az 1. 
Cím tekintetében, melynek visszahagyását kérte a Fejezet.) 
 
2.1.5. Az 1. cím Bíróságok 2016. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 84.305,2 millió 
forint, mely az előző évi értéket 2,0 %-kal haladta meg. A saját tőke mérleg értéke 50.269,8 
millió forint. 
 
Az adott kölcsönök állományában a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére nyújtott 
lakáscélú támogatás szerepel, év végi állománya 334,7 millió forint. A lakásvásárlási és 
korszerűsítési kölcsön kérelmekre 2016. évben 91,5 millió forint folyósítása történt, melynek 
forrását a befolyó törlesztő részletek biztosították. 
 
2.2.  2. cím Kúria 
 
A 2. cím Kúria 2016. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 907,0   192,0   2 715,0   2 088,8   332 
Módosítások jogcímenként            
1226/2016 (V. 2) Korm. határozat- a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról 

10,3     10,3   8,1   

  
1765/2016.(XII. 15.) Korm. határozat- a 
költségvetési szervek és az egyházi jogi 
személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi 
kompenzációjához nyújtott támogatással 
összefüggő előirányzat- átcsoportosításról 

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

  
NGM/32874/2/2016. sz. intézkedés: bírói és 
az ügyészi illetményalap emeléséhez 

19,8     19,8   15,6   
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kapcsolódó többletkifizetések támogatása  

NGM/634/2/2016. sz. intézkedés bírósági 
fogalmazók és a bírósági titkárok munkaköri 
pótlék kifizetéseinek támogatása  

8,3     8,3   6,5   

  
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás           
Bevételi többlet 44,5 44,5   15,9   
Előirányzat maradvány igénybevétele 136,3 136,3       
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatról 188,6   188,6 83,5   
2016. évi módosított előirányzat 3 313,4   372,8   2 940,6   2 217,4    332 
 

A 2. cím Kúria 2016. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 
előirány

zat 

2016. évi 
törvényi 

módosítot
t 

előirányz
at 

2016. évi 
módosítot

t 
előirányz

at 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 990,5    2 907,0   2 907,0   3 313,4   3 169,6   106,0    95,7    

  
ebből:  személyi juttatás 

2 055,3    
2 088,8   2 088,8   2 217,4   2 180,7   

106,1    98,3    

Bevétel   229,7    192,0   192,0   236,6   236,6   103,0    100,0    

Támogatás   2 786,0    2 715,0   2 715,0   2 940,6   2 940,6   105,5    100,0    

Költségvetési 
maradvány 

  136,3    – 136,3    
136,3   136,3   

100,0    100,0    

Létszám (fő)    297,0    332,0        290,0        

 
 2.2.1. A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 225,6 millió forinttal  nőtt. A 
növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja, az 
NGM/32874/2/2016. és az NGM/634/2/2016. számú NGM intézkedés és a fejezeti kezelésű 
előirányzatokból történő átcsoportosítás eredménye.  
 
 
2.2.2. A saját bevételek teljesítése és a 2016. évi előirányzat-maradványok felhasználása 
összesen 372,9 millió Ft 

ebből:  
 - működési bevétel 235,1 millió Ft 

- működési célú átvett pénzeszköz 1,5 millió Ft 
 - előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 136,3 millió Ft 
 (- kötelezettségvállalással terhelt 136,3 millió Ft ). 

  
A tervezett kiadások fedezetét az előző évekhez hasonlóan nagyobb részt a költségvetési 
támogatás biztosította (93,3%). 2016-ban a Kúriának 43,0 millió Ft működési bevételi 
többlete keletkezett. A Kúria kiszámlázott intézményi működési bevételeinek túlnyomó része 
– eltérően más bírósági intézmények hatósági bevételeitől – a Legfőbb Ügyészség és a 
Fővárosi Ítélőtábla közös épületben történő elhelyezéséhez kapcsolódó bevételből származik, 
mely továbbszámlázásból származó bevételi többlet a dologi kiadásoknál előzetesen 
megfinanszírozott közüzemi-, és épületüzemeltetési költségek fedezetére, továbbá a 
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munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség hiányának pótlására 
nyújtott fedezetet.  
 
2016-ban felhalmozási bevétel nem keletkezett. 
 
2.2.3. A kiadási előirányzat teljesítése 3.169,6 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  
 - személyi juttatások  2.180,7 millió Ft 
 - munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó      619,7 millió Ft 
 - dologi kiadások     251,2 millió Ft 
 - felhalmozási kiadások      116,4 millió Ft 
 - egyéb működési célú kiadások        1,6 millió Ft. 

 
2.2.3.1. Személyi juttatások 

A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2016. évi eredeti előirányzat (2 088,8 millió forint) fedezetet nyújtott a 
foglalkoztatottak személyi juttatásai között a munkavállalókat alanyi jogon megillető a 
Bjt.-ben és az Iasz.-ban előírt kötelezettségekre, valamint a külső személyi juttatások körébe 
tartozó kifizetésekre.  
 
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 2.180,7 millió forint, amely az összes kiadás 68,8 
%-át képezi. 
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásaira teljesített kiadás 2.124,3 millió forint, amely 
tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, kötelező előresorolások 
összegét, a készenléti, az ügyeleti, a helyettesítési díj, a túlóra, a jubileumi jutalom, a napidíj, 
a közlekedési költségtérítés és a cafetéria rendszer keretén belül a személyhez kapcsolódó 
költségtérítésekre került felhasználásra.  
 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 56,4 millió forint, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, az oktatásban 
részt vevők megbízási díja, a felmentési idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli 
tényleges felmentési időre kifizetett felmentési illetmény összegét tartalmazza. 
 
 

2.2.3.2.  A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
524,5 millió forint, a teljesített előirányzat 619,7 millió forint. Év közben kormányzati, 
irányító szervi, illetve intézményi hatáskörben egyenlegében 125,0 millió forint előirányzat 
növekedésre került sor. 
 
 

2.2.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások fedezetére 2016. évben az elemi költségvetésben 289,7 millió Ft került 
jóváhagyásra, amely megegyezik az előző évi eredeti előirányzattal. A gazdálkodási keretet 
bővítette az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, az irányító szerv jóváhagyásával 
felhasznált 2016. évi bevételi többlet, valamint csökkentette az intézményi beruházásra, 
felújításra történő átcsoportosítások összege. Az előirányzat-változásokat figyelembe véve 
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dologi kiadásokra éves szinten 255,9 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 2016-ben 251,1 
millió Ft került felhasználásra a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében.  
 

2.2.3.4. Felhalmozási kiadások 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
2016. évi előirányzat 2016. évi teljesítés 

eredeti módosított 

Beruházás 4,0 64,3 35,6 

Felújítás  124,7 80,9 

Felhalmozási kiadások összesen 4,0 189,0 116,5 

 
Az eredeti előirányzat évközben 185,0 millió forinttal növekedett. Ennek forrása az előző évi 
intézményi maradvány felhasználása, belső megtakarítás átcsoportosítása és a fejezeti 
kezelésű előirányzatok átcsoportosításából adódik. 
 
 
2.2.4. A 2016. évi előirányzat-maradvány alakulása:  
Az intézmény 2016. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 143,9 millió forint, amely 
teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
 
2.2.5. A 2. cím Kúria 2016. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 1.279,2 millió 
forint, amely az előző évi értékhez képest 4,2 %-os növekedést mutat. A saját tőke mérleg 
értéke 994,7 millió forint. 
 
A befektetett eszközök értéke 42,7 millió Ft-tal növekedett az előző évihez képest.  
 
A Balatonszemesi üdülők Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésébe történő átadása 
következtében az ingóságok értékében 1,5 millió Ft vagyoncsökkenés történt. 
 
2.3. 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok  
 
A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 9 650,0     9 650,0   1 511,9   
Módosítások jogcímenként         
Bevételi többlet 2 623,7 2 623,7     
Előirányzat maradvány igénybevétele 14 783,2 14 783,2     
Átcsoportosítás intézményi előirányzatra -5 305,4     -5 305,4   -1 510,3   
2016. évi módosított előirányzat 21 751,5   17 406,9   4 344,6   1,6   
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A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi előirányzatai és azok teljesítésének 
alakulása: 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   4 066,6    9 650,0   9 650,0   21 751,5   14 793,9   363,8   68,0    

  
ebből:  személyi 
juttatás 

10,8    
1 511,9   1 511,9   1,6   1,6   

14,8    100,0    

Bevétel   0,0    0,0   0,0   2 623,7   2 623,7     100,0    

Támogatás   4 276,7    9 650,0   9 650,0   4 344,6   4 344,6   101,6   100,0    

Költségvetési 
maradvány 

  14 783,2    – 
14 783,2   14 783,2   14 783,2   

100,0   100,0    

 
 
A Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása többnyire az intézményeknél 
teljesült, ennek következtében az egy-egy célt szolgáló előirányzat előirányzat-módosítással 
leadásra került az intézményekhez. 
 
2.3.1. Budapest Környéki Törvényszék rekonstrukciója 
A fejezeti kezelésű soron lévő eredeti előirányzat összege 1.005,1 millió forint, mely az előző 
évről átfordult maradvány következtében 11.744,5 millió forintra módosult, mely összegből 
2016. évben 10.753,5 millió forint teljesült. A beruházás összege az M3 Irodacenter épület 
tulajdonjogának megszerzésének a fedezetét biztosította.  
 
2.3.2. Igazságszolgáltatás beruházásai 
A bírósági szervezetek vagyonkezelésében és bérletében 2016-ben országosan 184 ingatlan 
található. A Bírósági fejezet kezelésében, bérlésében lévő épületek nettó alapterülete 
441.177 m2. E hatalmas méretű, szerteágazó funkciójú, jelentős részében leromlott állapotú 
ingatlanvagyon fenntartásáról, megújításáról kell évről évre gondoskodni. 

 
Az igazságszolgáltatás beruházásai fejezeti kezelésű előirányzati kerete biztosítja a bírósági 
épületek kisebb felújításait, teljes körű rekonstrukcióit, melyek közül sok, csak több éven 
áthúzódó beruházás eredményeként tud megvalósulni.  
 
2015. évben megkezdett és 2016. évben folytatódó, több éven áthúzódó beruházások érintik 
az Debreceni Törvényszék, Egri Törvényszék épületeinek rekonstrukcióját, valamint Gödöllői 
Járásbíróság épületének teljes körű rekonstrukcióját. 
 
A nagyobb beruházásokon túlmenően az igazságszolgáltatás beruházásai keret terhére 12 
Törvényszék 18 helyszínén, az érintett bíróságok számára elodázhatatlan, elsősorban 
energetikai jellegű fejlesztés került megvalósításra. Ilyen volt például a teljesség igénye 
nélkül: 
• Székesfehérvári Törvényszék – elektromos hálózat felújítás II. ütem; 
• Szombathelyi Törvényszék – zárófödém hőszigetelés; 
• Nyíregyházi Törvényszék – „A” és „B” szárny zárófödém hőszigetelés; 
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BÍRÓSÁGOK fejezet   Melléklet 

I N T É Z M É N Y E K 
TÖRZSKÖNYVI 
AZONOSÍTÓ 

HONLAPOK CÍMEI 

Kúria 304 001 www.birosag.hu 

Fővárosi Ítélőtábla 597 320 www.birosag.hu 

Debreceni Ítélőtábla 597 924 www.birosag.hu 

Győri Ítél őtábla 597 913 www.birosag.hu 

Pécsi Ítélőtábla 597 331 www.birosag.hu 

Szegedi Ítélőtábla 597 319 www.birosag.hu 

Fővárosi Törvényszék 311 399 www.birosag.hu 

Balassagyarmati Törvényszék 311 410 www.birosag.hu 

Budapest Környéki Törvényszék 311 409 www.birosag.hu 

Debreceni Törvényszék 311 421 www.birosag.hu 

Egri Törvényszék 311 432 www.birosag.hu 

Győri Törvényszék 311 454 www.birosag.hu 

Gyulai Törvényszék 311 465 www.birosag.hu 

Kaposvári Törvényszék 311 476 www.birosag.hu 

Kecskeméti Törvényszék 311 487 www.birosag.hu 

Miskolci Törvényszék 311 498 www.birosag.hu 

Nyíregyházi Törvényszék 311 508 www.birosag.hu 

Pécsi Törvényszék 311 519 www.birosag.hu 

Szegedi Törvényszék 311 520 www.birosag.hu 

Székesfehérvári Törvényszék 311 542 www.birosag.hu 

Szekszárdi Törvényszék 311 531 www.birosag.hu 

Szolnoki Törvényszék 311 553 www.birosag.hu 

Szombathelyi Törvényszék 311 564 www.birosag.hu 

Tatabányai Törvényszék 311 443 www.birosag.hu 

Veszprémi Törvényszék 311 575 www.birosag.hu 

Zalaegerszegi Törvényszék 311 586 www.birosag.hu 

Országos Bírósági Hivatal 795-966 www.birosag.hu 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 329 189   
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

KIADÁSOK 92 417,0 92 787,0 -- 108 868,09 234,318 454,91 715,092 787,0 122 191,2

1. Költségvetési szerv 88 350,4 83 137,0 -- 94 074,29 234,36 353,61 715,083 137,0 100 439,9
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 51 501,9 53 518,0 -- 56 430,6-505,13 146,61 346,553 518,0 57 506,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 196,9 13 565,7 -- 15 783,91 826,71 013,5363,513 565,7 16 769,4

01/03  Dologi kiadások 15 032,6 15 470,3 -- 14 789,31 064,5-854,45,015 470,3 15 685,4

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,6 -- -- 14,614,6------ 14,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 178,3 -- -- 15,815,8------ 15,8

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

02/06  Beruházások 5 861,4 317,0 -- 4 587,34 823,1956,9--317,0 6 097,0

02/07  Felújítások 1 487,9 266,0 -- 2 357,11 796,02 183,0--266,0 4 245,0

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 76,8 -- -- 95,6198,7-92,0---- 106,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 066,6 9 650,0 -- 14 793,8--12 101,3--9 650,0 21 751,3

4 066,6 9 650,0 -- 14 793,8--12 101,3--9 650,0 21 751,3
BEVÉTELEK 6 646,1 2 258,0 -- 8 724,72 791,63 675,0--2 258,0 8 724,6

1. Költségvetési szerv 6 646,1 2 258,0 -- 6 101,02 791,61 051,3--2 258,0 6 100,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 2 623,7--2 623,7---- 2 623,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18 716,8 -- -- 21 225,76 442,714 783,0---- 21 225,7

1. Költségvetési szerv 4 143,9 -- -- 6 442,76 442,7------ 6 442,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 14 572,9 -- -- 14 783,0--14 783,0---- 14 783,0

TÁMOGATÁSOK 88 280,0 90 529,0 -- 92 241,0---3,11 715,090 529,0 92 240,9

1. Költségvetési szerv 84 003,3 80 879,0 -- 87 896,4--5 302,31 715,080 879,0 87 896,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 276,7 9 650,0 -- 4 344,6---5 305,4--9 650,0 4 344,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 746,0 -- -- 10 741,0-------- --

1. Költségvetési szerv 10 746,0 -- -- 10 741,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 21 225,9 -- -- -- -- -- -- -- 13 323,4
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

Bíróságok ( 03201 Bíróságok )1

KIADÁSOK 85 359,9 80 230,0 -- 90 904,69 096,56 122,11 678,080 230,0 97 126,6 -- --

1 Működési költségvetés 78 026,9 79 651,0 -- 83 981,12 383,13 154,81 678,079 651,0 86 866,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 49 446,6 51 429,2 -- 54 249,9-521,03 063,11 317,351 429,2 55 288,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 48 195,4 48 185,0 -- 53 089,7------48 185,0 54 099,4

Külső személyi juttatások 1 251,2 3 244,2 -- 1 160,2------3 244,2 1 189,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

13 625,8 13 041,2 -- 15 164,21 769,9953,2355,713 041,2 16 120,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 14 765,2 15 180,6 -- 14 538,21 105,4-861,55,015 180,6 15 429,5 -- --

Készletbeszerzés 826,7 874,0 -- 876,3------874,0 952,2

Kommunikációs szolgáltatások 1 180,7 1 530,8 -- 1 310,0------1 530,8 1 578,5

Szolgáltatási kiadások 10 000,3 10 254,1 -- 9 702,7------10 254,1 10 068,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 77,1 113,6 -- 93,1------113,6 94,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 680,4 2 408,1 -- 2 556,1------2 408,1 2 735,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,6 -- -- 14,614,6------ 14,6 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 14,6 -- -- 14,6-------- 14,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 174,7 -- -- 14,214,2------ 14,2 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,8 -- -- 2,8-------- 2,8

Elvonások és befizetések 36,0 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 132,9 -- -- 11,3-------- 11,3

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

2 Felhalmozási költségvetés 7 333,0 579,0 -- 6 923,56 713,42 967,3--579,0 10 259,7 -- --

 / 6 Beruházások 5 824,3 313,0 -- 4 551,74 768,4951,3--313,0 6 032,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 814,9 132,8 -- 463,8------132,8 472,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 797,3 0,4 -- 1 089,6------0,4 1 365,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 549,0 30,0 -- 1 591,7------30,0 1 954,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 709,1 83,4 -- 628,8------83,4 1 158,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 954,0 66,4 -- 777,8------66,4 1 081,4

 / 7 Felújítások 1 431,9 266,0 -- 2 276,21 746,32 108,0--266,0 4 120,3 -- --

Ingatlanok felújítása 1 113,4 266,0 -- 1 809,8------266,0 3 245,6

Informatikai eszközök felújítása 8,9 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 18,9 -- -- 11,7-------- 33,3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 290,7 -- -- 454,6-------- 841,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 76,8 -- -- 95,6198,7-92,0---- 106,7 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,7-------- 0,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

76,8 -- -- 94,9-------- 106,0

BEVÉTELEK 6 416,4 2 066,0 -- 5 864,42 790,11 008,3--2 066,0 5 864,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 926,8 -- -- 567,6567,6------ 567,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

926,8 -- -- 567,6-------- 567,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 2 553,5 -- -- 2 147,02 147,0------ 2 147,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 553,5 -- -- 2 147,0-------- 2 147,0

3 Közhatalmi bevételek 2 316,0 1 368,8 -- 2 668,7--1 299,9--1 368,8 2 668,7

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 316,0 1 368,8 -- 2 668,7------1 368,8 2 668,7

4 Működési bevételek 523,7 635,2 -- 393,9-2,8-238,5--635,2 393,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 8,6 2,7 -- 10,4------2,7 10,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 65,5 41,1 -- 59,2------41,1 58,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 149,7 138,2 -- 151,4------138,2 145,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 31,3 26,9 -- 33,4------26,9 34,5

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 6,6 -- --------6,6 --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,8 -- -- 3,0-------- 3,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 267,7 419,7 -- 136,5------419,7 141,8

5 Felhalmozási bevételek 16,0 62,0 -- 8,9---53,1--62,0 8,9

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 16,0 62,0 -- 8,9------62,0 8,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 80,4 -- -- 78,378,3------ 78,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

80,4 -- -- 78,3-------- 78,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 032,8 -- -- 6 306,46 306,4------ 6 306,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4 032,8 -- -- 6 306,46 306,4------ 6 306,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 032,8 -- -- 6 306,46 306,4------ 6 306,4

Maradvány igénybevétele 4 032,8 -- -- 6 306,46 306,4------ 6 306,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 032,8 -- -- 6 306,4-------- 6 306,4

TÁMOGATÁSOK 81 217,3 78 164,0 -- 84 955,8--5 113,81 678,078 164,0 84 955,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 81 217,3 78 164,0 -- 84 955,8--5 113,81 678,078 164,0 84 955,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 81 217,3 78 164,0 -- 84 955,8--5 113,81 678,078 164,0 84 955,8

Központi, irányító szervi támogatás 81 217,3 78 164,0 -- 84 955,8--5 113,81 678,078 164,0 84 955,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 449,0 -- -- 10 451,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 306,6 -- -- -- -- -- -- -- 6 222,0

Kúria ( 03201 Bíróságok )2

KIADÁSOK 2 990,5 2 907,0 -- 3 169,6137,8231,537,02 907,0 3 313,3 -- --

1 Működési költségvetés 2 897,4 2 903,0 -- 3 053,133,4150,937,02 903,0 3 124,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 055,3 2 088,8 -- 2 180,715,983,529,22 088,8 2 217,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 994,5 2 051,2 -- 2 124,3------2 051,2 2 161,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Külső személyi juttatások 60,8 37,6 -- 56,4------37,6 56,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

571,1 524,5 -- 619,756,860,37,8524,5 649,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 267,4 289,7 -- 251,1-40,97,1--289,7 255,9 -- --

Készletbeszerzés 38,7 43,5 -- 43,8------43,5 43,8

Kommunikációs szolgáltatások 10,7 11,0 -- 7,3------11,0 7,3

Szolgáltatási kiadások 123,9 129,8 -- 101,9------129,8 105,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3,5 12,1 -- 12,4------12,1 12,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 90,6 93,3 -- 85,7------93,3 86,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,6 -- -- 1,61,6------ 1,6 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,6 -- -- 1,6-------- 1,6

Elvonások és befizetések 2,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 93,1 4,0 -- 116,5104,480,6--4,0 189,0 -- --

 / 6 Beruházások 37,1 4,0 -- 35,654,75,6--4,0 64,3 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,2 -- -- 0,8-------- 0,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,0 1,0 -- 6,1------1,0 8,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 27,1 2,1 -- 21,1------2,1 41,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,8 0,9 -- 7,6------0,9 13,7

 / 7 Felújítások 56,0 -- -- 80,949,775,0---- 124,7 -- --

Ingatlanok felújítása 44,3 -- -- 63,9-------- 97,4

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- ---------- 1,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11,7 -- -- 17,0-------- 26,2

BEVÉTELEK 229,7 192,0 -- 236,61,543,0--192,0 236,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

16,4 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 213,3 192,0 -- 235,1--43,0--192,0 235,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,6 0,1 -- 0,3------0,1 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 112,4 104,9 -- 114,8------104,9 114,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44,1 38,0 -- 35,9------38,0 35,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 42,8 39,0 -- 49,3------39,0 49,3

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 8,5 5,0 -- --------5,0 --

 / 11 Egyéb működési bevételek 4,9 5,0 -- 34,8------5,0 34,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,51,5------ 1,5

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 111,1 -- -- 136,3136,3------ 136,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 111,1 -- -- 136,3136,3------ 136,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 111,1 -- -- 136,3136,3------ 136,3

Maradvány igénybevétele 111,1 -- -- 136,3136,3------ 136,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 111,1 -- -- 136,3-------- 136,3

TÁMOGATÁSOK 2 786,0 2 715,0 -- 2 940,6--188,537,02 715,0 2 940,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 786,0 2 715,0 -- 2 940,6--188,537,02 715,0 2 940,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 786,0 2 715,0 -- 2 940,6--188,537,02 715,0 2 940,5

Központi, irányító szervi támogatás 2 786,0 2 715,0 -- 2 940,6--188,537,02 715,0 2 940,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 297,0 -- -- 290,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 136,3 -- -- -- -- -- -- -- 143,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )3

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

Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )13

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

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója ( 03201 Bíróságok )13 1

KIADÁSOK 34,4 1 005,1 -- 10 753,5--10 739,4--1 005,1 11 744,5 -- --

1 Működési költségvetés 34,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 34,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 34,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 005,1 -- 10 753,5--10 739,4--1 005,1 11 744,5

 / 6 Beruházások -- 1 005,1 -- -----14,1--1 005,1 991,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 1 005,1 -- --------1 005,1 991,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10 753,5--10 753,5---- 10 753,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10 753,5-------- 10 753,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 784,1 -- -- 10 753,5--10 753,5---- 10 753,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 9 784,1 -- -- 10 753,5--10 753,5---- 10 753,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 9 784,1 -- -- 10 753,5--10 753,5---- 10 753,5

Maradvány igénybevétele 9 784,1 -- -- 10 753,5--10 753,5---- 10 753,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 784,1 -- -- 10 753,5-------- 10 753,5

TÁMOGATÁSOK 1 003,8 1 005,1 -- 991,0---14,1--1 005,1 991,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 003,8 1 005,1 -- 991,0---14,1--1 005,1 991,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 003,8 1 005,1 -- 991,0---14,1--1 005,1 991,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 003,8 1 005,1 -- 991,0---14,1--1 005,1 991,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10 753,5 -- -- -- -- -- -- -- 991,0

Igazságszolgáltatás beruházásai ( 03201 Bíróságok )13 2

KIADÁSOK 2 032,2 7 083,0 -- 1 964,9--815,8--7 083,0 7 898,8 -- --

1 Működési költségvetés 500,0 -- -- 225,4--225,4---- 225,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 -- -- 225,4--225,4---- 225,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- 225,4-------- 225,4

2 Felhalmozási költségvetés 1 532,2 7 083,0 -- 1 739,5--590,4--7 083,0 7 673,4

 / 6 Beruházások -- 7 083,0 -- -----3 740,5--7 083,0 3 342,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 7 083,0 -- --------7 083,0 3 342,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 532,2 -- -- 1 739,5--4 330,9---- 4 330,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 532,2 -- -- 1 739,5-------- 4 330,9

BEVÉTELEK -- -- -- 2 591,4--2 591,4---- 2 591,4 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 2 591,4--2 591,4---- 2 591,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 2 591,4-------- 2 591,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 032,2 -- -- 1 964,9--1 964,9---- 1 964,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 032,2 -- -- 1 964,9--1 964,9---- 1 964,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 032,2 -- -- 1 964,9--1 964,9---- 1 964,9

Maradvány igénybevétele 2 032,2 -- -- 1 964,9--1 964,9---- 1 964,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 032,2 -- -- 1 964,9-------- 1 964,9

TÁMOGATÁSOK 1 964,9 7 083,0 -- 3 342,5---3 740,5--7 083,0 3 342,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 964,9 7 083,0 -- 3 342,5---3 740,5--7 083,0 3 342,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 964,9 7 083,0 -- 3 342,5---3 740,5--7 083,0 3 342,5

Központi, irányító szervi támogatás 1 964,9 7 083,0 -- 3 342,5---3 740,5--7 083,0 3 342,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 964,9 -- -- -- -- -- -- -- 5 933,9

Kincstári számlavezetési díj ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )23

KIADÁSOK 19,7 -- -- 42,0--42,0---- 42,0 -- --

1 Működési költségvetés 19,7 -- -- 42,0--42,0---- 42,0

 / 3 Dologi kiadások 19,7 -- -- 42,0--42,0---- 42,0

Szolgáltatási kiadások 19,7 -- -- 42,0-------- 42,0

BEVÉTELEK -- -- -- 32,3--32,3---- 32,3 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 32,3--32,3---- 32,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 32,3-------- 32,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,6 -- -- 0,2--0,2---- 0,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 7,6 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 7,6 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Maradvány igénybevétele 7,6 -- -- 0,2--0,2---- 0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7,6 -- -- 0,2-------- 0,2

TÁMOGATÁSOK 12,3 -- -- 9,5--9,5---- 9,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 12,3 -- -- 9,5--9,5---- 9,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 12,3 -- -- 9,5--9,5---- 9,5

Központi, irányító szervi támogatás 12,3 -- -- 9,5--9,5---- 9,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Igazságszolgáltatás működtetése ( 03201 Bíróságok )33

KIADÁSOK 10,8 1 561,9 -- 216,3---1 345,6--1 561,9 216,3 -- --

1 Működési költségvetés 10,8 1 561,9 -- 216,3---1 345,6--1 561,9 216,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Személyi juttatások 10,8 1 511,9 -- 1,6---1 510,3--1 511,9 1,6

Külső személyi juttatások 10,8 1 511,9 -- 1,6------1 511,9 1,6

 / 3 Dologi kiadások -- 50,0 -- -----50,0--50,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 50,0 -- --------50,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 214,7--214,7---- 214,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 214,7-------- 214,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 214,7--214,7---- 214,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 214,7--214,7---- 214,7

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 214,7--214,7---- 214,7

Maradvány igénybevétele -- -- -- 214,7--214,7---- 214,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 214,7-------- 214,7

TÁMOGATÁSOK 225,5 1 561,9 -- 1,6---1 560,3--1 561,9 1,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 225,5 1 561,9 -- 1,6---1 560,3--1 561,9 1,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 225,5 1 561,9 -- 1,6---1 560,3--1 561,9 1,6

Központi, irányító szervi támogatás 225,5 1 561,9 -- 1,6---1 560,3--1 561,9 1,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 214,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )53

KIADÁSOK 4,3 -- -- 46,8--79,4---- 79,4 -- --

1 Működési költségvetés 4,3 -- -- ----32,6---- 32,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,3 -- -- ----32,6---- 32,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,3 -- -- ---------- 32,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 46,8--46,8---- 46,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 46,8--46,8---- 46,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 46,8-------- 46,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 83,7 -- -- 79,4--79,4---- 79,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 83,7 -- -- 79,4--79,4---- 79,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 83,7 -- -- 79,4--79,4---- 79,4

Maradvány igénybevétele 83,7 -- -- 79,4--79,4---- 79,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 83,7 -- -- 79,4-------- 79,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 79,4 -- -- -- -- -- -- -- 32,6

Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése ( 03201 Bíróságok )63

KIADÁSOK 403,4 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

1 Működési költségvetés 103,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 103,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 103,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- 0,1-------- 0,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 403,5 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 403,5 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 403,5 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele 403,5 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 403,5 -- -- 0,1-------- 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )163

KIADÁSOK 1 561,8 -- -- 1 770,2--1 770,2---- 1 770,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 561,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 561,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 561,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 770,2--1 770,2---- 1 770,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 770,2--1 770,2---- 1 770,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 770,2-------- 1 770,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 261,8 -- -- 1 770,2--1 770,2---- 1 770,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 261,8 -- -- 1 770,2--1 770,2---- 1 770,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 261,8 -- -- 1 770,2--1 770,2---- 1 770,2

Maradvány igénybevétele 2 261,8 -- -- 1 770,2--1 770,2---- 1 770,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 261,8 -- -- 1 770,2-------- 1 770,2

TÁMOGATÁSOK 1 070,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 070,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 070,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 070,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 770,2 -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2016. évben

VI. BÍRÓSÁGOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/02/00/00 Kincstári számlavezetési díj (270467) Új elem

Indoklás: A fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező számlaforgalom után 
fizetendő díjak elszámolásra szolgál.

03/05/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264001) Új elem

Indoklás: Korábbi évekről áthúzódó előirányzat maradvány elszámolása a felső korhatár 
leszállítása miatt felmentett bírák részére elmaradt illetmény, annak járulékai és 
átalány-kártérítése címen kifizetett összeg fedezetére szolgál.

03/06/00/00 Pénzügyi intézmények devizában nyújtott 

fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése 

(347873)

Új elem

Indoklás: 2014. évről áthúzódó előirányzat maradvány elszámolása a 1457/2014 (VIII.14) 
Kormány határozat feladat elvégzés céljából elszámolási kötelezettség mellett 
címzett összeget juttatott a Bíróságok fejezet részére.

03/16/00/00 Fejezeti tartalék (284378) Új elem

Indoklás: Előző évekről áthúzódó 2015 évben szabad maradványként kimutatott 
visszahagyásra kért maradvány. Melyenek befizetési kötelezettségéről az 
1821/2016.(XII.22.) Korm. Határozat rendelkezett.
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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 2016. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 068 46889

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 552 854153

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 8 399 289960

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 936 2801 543

bírósági titkár, alügyész 3 408 913749

bírósági fogalmazó, fogalmazó 471 520195

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 5 195 5841 204

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 11 320 4984 723

fizikai alkalmazott 1 779 3501 123

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

44 132 75510 739

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 7171

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 18 0831

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 36 8002

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 44 169 55510 741

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

010 918

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 011 336

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0338

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 093

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

010 741

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 061
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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 2016. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 64 8036

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 552 854153

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 8 399 289960

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 936 2801 543

bírósági titkár, alügyész 3 371 300741

bírósági fogalmazó, fogalmazó 471 520195

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 4 850 4321 130

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 11 128 9924 660

fizikai alkalmazott 1 674 1581 062

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

42 449 62710 450

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 18 0831

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 18 0831

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 42 467 71010 451

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

10 640

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 11 033

Üres álláshelyek száma az időszak végén 315

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 93

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

10 451

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 61

2 Kúria

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 003 66583

bírósági titkár, alügyész 37 6138

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 345 15274

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 191 50663

fizikai alkalmazott 105 19261

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

1 683 128289

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 7171

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 18 7171

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 1 701 845290

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

278

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 303

Üres álláshelyek száma az időszak végén 23

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

290
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VIII. ÜGYÉSZSÉG 
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1. Az ügyészség feladatait elsősorban az Alaptörvény, továbbá az ügyészségre vonatkozó 
sarkalatos törvények, nevezetesen az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (Ütv.), 
valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az 
ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) rögzíti.  

 
Az ügyészi szervezet négyszintű. A Legfőbb Ügyészség irányítása alá 5 fellebbviteli 
főügyészség és 21 főügyészség, a fővárosi és a megyei főügyészségek irányítása alá 118 járási 
és járási szintű ügyészség tartozik.  

 
Egyes kiemelt bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépést szolgáló átszervezésen kívül 
2016. évben nem történt az ügyészi szervezetre lényegesen ható átalakítás. Az ügyészi 
szervezethez tartozik a Magyar Ügyészképző Központ, amely elsősorban az ügyészségi 
fogalmazók képzését és a jogi szakvizsgára való felkészítését végzi, valamint – nem ügyészi 
szervként – az ügyészség tudományos és kutató intézménye, az Országos Kriminológiai 
Intézet. 
 
2. Az ügyészi tevékenység számottevő részét a büntetőjogi feladatok alkotják. A 2016. évben 
iktatott és elintézésre váró ügyek száma 715.662 (2015: 760.272) volt. Ebben az időszakban 
290.779 bűncselekményt regisztráltak, mely a megelőző évhez képest 3,8%-os növekedést 
jelent. A regisztrált elkövetők száma pedig a 2015. évi 101.494-ről 100.933-ra csökkent.  

 
Az ügyészségi nyomozó szervekhez a 2016. évben 9705 feljelentés érkezett (2015: 9678). Az 
elrendelt nyomozások száma 4530, a befejezetteké 5758 volt. (Az utóbbi szám a 
tárgyidőszakban befejezett – a korábbi évről áthúzódó nyomozásokra és a nyomozás 
elrendelése után átvett – ügyekre is vonatkozik.) A Központi Nyomozó Főügyészségen a 
tárgyidőszakban összesen 1669 büntetőeljárás indult, 1540 volt a feljelentés elutasítások 
száma.  

 
A megelőző évről áthúzódott ügyekkel együtt az ügyész a 2016. év folyamán összesen 
375.606 nyomozó hatóságtól érkezett határozatot vizsgált meg, amely 8,3%-kal kevesebb, 
mint 2015-ben.  
 
A fokozott felügyelet alá került ügyek száma a tavalyi évben 3,7%-kal csökkent a 2015. évhez 
képest. 2016. évben az ügyészség 5140 ügyben gyakorolt fokozott ügyészi felügyeletet, az 
annak keretében végzett iratvizsgálatok alapján tett érdemi intézkedések száma csekély 
mértékben változott: 14.655 érdemi intézkedést tett az ügyész, 2015-ben ez a szám 14.876 
volt. 
 
A nyomozó hatóság határozata elleni, elintézésre váró panaszok száma az elmúlt évben 7,7%-
kal csökkent, 38.278 panaszt kellett elbírálni az ügyésznek. A panaszok 8,5%-ának helyt 
adott, 79,3%-át elutasította, a többi egyéb intézkedés volt.  
 
A 2016. évben az ügyész által meghozott határozat ellen 5465 panaszt jelentettek be. A helyt 
adások aránya 4,5% volt, a panaszok 90,7%-át felterjesztették a felettes ügyészhez, a többi 
esetben pedig egyéb intézkedést tettek. 
 
Az ügyésznek a 2016. évben – a tárgyidőszak első napján elintézetlen 116 üggyel együtt – 
összesen 21.163 feljelentést kellett elbírálni, az év utolsó napján 209 feljelentés maradt 
elintézetlen. 
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A 2016. évben 5936 előterjesztés érkezett az ügyészségre a gyanúsított előzetes 
letartóztatásának elrendelése céljából. Az ügyész 4686 terhelttel szemben indítványozta a 
kényszerintézkedés elrendelését, a bíróság 4199 terhelttel szemben rendelte el az előzetes 
letartóztatást. 
 
A nyomozó hatóságtól vádemelési javaslattal érkezett és vádemelésre váró befejezett 
nyomozások száma 107.048 (2015: 110.847) volt. Az előző évről átkerült elintézetlen 
ügyekkel együtt összesen 112.924 ügyet kellett a vádemelésre való alkalmasság 
szempontjából megvizsgálni. Az ügyek 53,4%-ában történt vádemelés, 11,3%-ában pedig 
megszüntetés. A nyomozás megszüntetésére irányuló javaslattal érkezett, elintézésre váró 
ügyek száma 2016. évben 5299 volt. Az ügyész ebből 4279 esetben (80,8%) szüntette meg a 
nyomozást. 
 
A vádemelés típusai a következők szerint alakultak: 28.395 ügyben az ügyész vádiratot 
nyújtott be, 15.421 ügyben a terheltet bíróság elé állította, tárgyalás mellőzésére 18.239 
ügyben tett indítványt. 
 
A vádemelési javaslatok folytán szükséges intézkedésekre 90.571 ügyben (84,2%) 30 napon 
belül, 8764 ügyben (8,1%) 31 és 60 nap között, 8271 ügyben (7,7%) 60 napon túl került sor. 
A 90 napos ügyintézési határidő túllépését a tavalyi évben 5 ügyben (2015: 11) regisztrálták. 
A nyomozás megszüntetésére irányuló javaslattal érkezett ügyek elintézési határideje is 
hasonlóan alakult: az ügyek 90,2%-ában 30 napon belül, 4,1%-ában 31 és 60 nap között, 
5,7%-ában pedig 60 napon túl került sor az ügyészi intézkedésre. A 90 napos ügyintézési 
határidő túllépése az ügyeknek ebben a körében nem fordult elő. 
 
Az ügyészi szervezet vádképviseleti tevékenységet ellátó ügyészei közreműködnek abban, 
hogy a bíróság határozatai valamennyi, jogszabályban írt követelménynek megfeleljenek. A 
büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység egyik legjelentősebb területe tavaly is a 
tárgyalásokon való kötelező részvétel volt. A 2015. évhez képest alig észrevehetően, de 
növekedett az elsőfokú, egy vagy több napon tárgyalt ügyek száma (2016: 48.620, 2015: 
48.068). 
 
Annak ellenére, hogy 2015-ben és 2016. évben, ha igen kis mértékben is, de folyamatosan 
csökkent a másodfokú eljárásban befejezett ügyek száma (2016: 12.711, 2015: 12.868), a 
tárgyévben 7,4%-kal emelkedett az ügyészi részvétellel tartott másodfokú tárgyalások száma 
(2016: 960, 2015: 894). 2016. évben a másodfokú bíróság 10.280 ügyben nyilvános ülésen 
döntött, amelyen az ügyész részvétele nem kötelező. Az ügyész 2016. évben is az ügyek több 
mint egyötödében vett részt ebben az eljárási formában (2016: 2167 – 21,1%, 2015: 2257 – 
21,6%). 
 
A 2015-ben észlelt csökkenést követően 2016. évben jelentősen emelkedett a bíróság elé 
állítás keretében jogerősen elítéltek száma (2016: 14.698, 2015: 10.761). Az ügyész bíróság 
elé állításra vonatkozó indítványa továbbra is igen magas arányban, 95,3%-ban (2015: 95,1%) 
vezetett eredményre. A tárgyévben a bíróság az ügyész indítványára pedig 16.647 személy 
(2015: 17.162) esetében járt el tárgyalás mellőzésével. E két gyors és hatékony eljárásban a 
tárgyévben jogerősen elítéltek 39,04%-át (2015: 34,9%) vonták felelősségre. A bírósági 
eljárás gyorsítását szolgáló egyéb eljárási formák ugyanakkor alig érvényesültek.  
 
2016. évben a megelőző évhez képest némileg növekedett a jogerősen elbírált ügyekben 
érintett vádlottak körében a büntetéssel sújtott vagy intézkedéssel érintett vádlottak száma 
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(2016: 77.109, 2015: 76.462). A büntetőjogi szankciók között tovább emelkedett a büntetések 
aránya (2016: 82,4%, 2015: 80,8%). A bíróság 2016. évben 34 (2015: 39) vádlottat sújtott 
életfogytig tartó szabadságvesztéssel. A végrehajtandó és a felfüggesztett szabadságvesztések 
aránya lényegében a korábbi éveknek megfelelően 1/3 – 2/3 maradt.  
 
Alig változott a bíróság elsőfokú ügydöntő határozata elleni ügyészi fellebbezéssel érintett 
vádlottak száma (2016: 8067, 2015: 8068). Az ügyészi fellebbezések eredményessége 51,06% 
volt. 
 
A váderedményesség változatlanul kedvező, az előző évekhez képest is tovább emelkedett, 
2016. évben 97,5% volt. 
 
A törvényesség érdekében jogorvoslati indítvány benyújtására 16 esetben (2015: 26) került 
sor. 2016. évben a Kúria 24 jogorvoslati indítványt bírált el, és azoknak minden esetben helyt 
adott.  
 
A tárgyidőszakban a gyermek- és fiatalkorúak büntető ügyeinek szakterületére tartozóan 9223 
vádemelési javaslattal és 385 megszüntetési javaslattal befejezett ügy érkezett a nyomozó 
hatóságoktól. A fiatalkorúak ügyészei 9608 nyomozással befejezett ügyet intéztek el 
érdemben. Külön említést igényel, hogy a Btk. 16. §-ában meghatározott bűncselekmények 
miatt a 2016. évben 35 ügyben indult eljárás 30 – 12 és 14 év közötti – fiatalkorú ellen.  
 
A tárgyidőszakban az ügyészség összesen 3446 ügyben 6162 fiatalkorúval szemben (2015: 
3655 ügy 6813 fiatalkorú) emelt vádat, a bíróság pedig 3560 ügyben 4690 vádlott 
cselekményét bírálta el jogerősen. A jogerős határozattal elbírált ügyekben a bíróság 2135 
vádlottal szemben szabott ki büntetést, illetőleg 3453 vádlottal szemben alkalmazott 
intézkedést.  
 
3. a) Az ügyészségnek a klasszikus vádképviseleti funkción túlmenően további törvényben 
biztosított jogosítványai is vannak, melyek a közérdek védelmezőjeként illetik meg.  
 
A közérdekvédelmi szakterülethez a 2016. évben 219.599 ügy érkezett, ez 18%-kal volt 
kevesebb, mint az előző évben. A kevesebb ügyérkezés részben a bíróságtól érkező ügyek 
számának jelentős csökkenésével magyarázható (2016: 13.216, 2015: 20.067), részben pedig 
a szabálysértésekkel kapcsolatos ügyészi tevékenység mutatóinak változásával, ezen belül az 
ügyészségre megküldött szabálysértési megszüntető határozatok közel 12%-os és az 
elővezetések számának 17,6%-os csökkenésével függ össze. Az ügyészi intézkedésre irányuló 
kérelmek száma a 2016. évben viszont alig tért el az előző évitől (2016: 4115, 2015: 4144).  

 
A 2016. évben a közigazgatási hatósági eljárások és döntések törvényességi ellenőrzésére az 
eljárásban érintett ügyfelek ügyészi intézkedésre irányuló kérelmei alapján került sor, 
összesen 996 ügyben. A közigazgatási tárgyú kérelmeken belül a 2015. évi adatokhoz 
viszonyítva jelentős emelkedés a közlekedési igazgatási tárgyú kérelmek (2016: 163, 2015: 
75) tekintetében, míg csökkenés az ingatlan-nyilvántartási ügyekben (2016: 78, 2015:193) 
mutatható ki. A kérelmek alapján folytatott ügyészi eljárások döntő többsége nem állapított 
meg fellépésre okot adó jogszabálysértést. 
A közigazgatási hatóságok egyes kényszerintézkedéseinek foganatosításához ügyészi 
jóváhagyás szükséges. A 2016. évben elővezetés jóváhagyása iránt 502 megkeresés érkezett 
az ügyészi szervekhez. A jóváhagyás megtagadására 60 esetben került sor. 
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A szabálysértési jogterületen meghatározó ügyészi feladat a szabálysértési hatóságok és az 
előkészítő eljárást folytató rendőri szervek eljárást megszüntető határozatainak ellenőrzése, 
amely a 2016. évben 87.395 határozatot érintett. Az elővezetést elrendelő határozatok 
ellenőrzésének eredményeként 65.575 határozatot vett tudomásul az ügyész. Az 
alapeljárásban vagy a végrehajtás során előforduló törvénysértésre tekintettel pedig 5858 
esetben került sor elővezetést elrendelő határozat ügyész általi hatályon kívül helyezésére. A 
2016. évben szabálysértési ügyben benyújtott panaszok száma kisebb mértékben növekedett, 
összesen 1465 panaszt (2015: 1415) nyújtottak be az ügyészhez. Az elbírált panaszok 
egyharmada megalapozottnak bizonyult. 
 
A megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt főügyészségek a 
2016. évben 743 megbízhatósági vizsgálatot elrendelő határozatot hagytak jóvá. 
 
Az ügyész 2016. évben 5144 keresetet nyújtott be a bírósághoz. A korábbi évekhez hasonlóan 
perindítás a civil szervezetekkel kapcsolatban fordult elő a legnagyobb számban.  
A hozzátartozók közötti távoltartás elrendelése érdekében az ügyész a 2016. évben 1274 
esetben (2015: 1320) lépett fel a bíróság előtti eljárásban.  
A cégeljárásban való közreműködés körében a 2016. évben az előző évit meghaladó számban, 
1142 esetben (2015: 969) kezdeményezte az ügyész a cégbíróság törvényességi felügyeleti 
eljárását.  
 
A fiatalkorúak gyermekvédelmi ügyeiben a törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatos kiemelt 
ügyészi intézkedések a 2016. évben meghaladták az elmúlt évek számadatait (2016: 1483, 
2015: 1242). A fiatalkorúak ügyeiben emelkedett a közérdekvédelmi szakterület által 
kezdeményezett felelősségre vonási eljárások száma is (2016: 541, 2015: 390). 
 
3. b) 2016. évben a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi (bv. 
felügyeleti) szakterületet érintő, ügyészséghez benyújtott panaszok, kérelmek és bejelentések 
száma 6427 volt, ami 22,7%-os növekedést jelent a megelőző évhez viszonyítva. E körben 
helyt adó döntés meghozatalára az esetek 13,7%-ában (2015: 14%) került sor. 
 
2016. évben a büntetés-végrehajtási bírák eljárásaiban 22.027 ügy (2015: 21.005) fejeződött 
be jogerősen. A bv. felügyeleti szakterületi ügyészek 12.437 esetben jelen voltak a büntetés-
végrehajtási bírói meghallgatáson, illetőleg tárgyaláson, és közreműködésükkel elősegítették a 
törvényes határozat meghozatalát, valamint az eljárás gyors lefolytatását.  
 
Az elmúlt évben a bv. felügyeleti ügyészek 10.401 (2015: 9271) vizsgálatot is végeztek. A 
vizsgálatok eredményére figyelemmel a szakterületi ügyészek büntetőeljárást 26, 
szabálysértési eljárást 1, fegyelmi eljárást 4 ízben kezdeményeztek, 9 esetben rendelkezéssel 
éltek, felhívás kibocsátására pedig 92 esetben került sor. 
 
A bv. felügyeleti szakterületen kiemelt jelentőségű a légi úton történő kitoloncolások 
törvényességi felügyelete, amelynek keretében a szakterületi ügyészek tavaly 13 alkalommal 
(2015: 14) ellenőrizték a kényszerintézkedések végrehajtását a származási országba történő 
visszaszállításig. 

 
4. Az ügyészségi alkalmazottak jogállásának szabályozásában a 2016. év során az állami 
tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépése eredményezett változást.  
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2016. január 1-jén az ügyészi szervezet legfőbb ügyész által megállapított (engedélyezett) 
álláshelyeinek száma 4786 volt, amely az év végéig 4764-re csökkent. A csökkenés oka – 
egyebek mellett – az volt, hogy az ügyészi utánpótlás biztosítása már meglévő álláshelyek 
átalakítását tette szükségessé. 2016. január 1-jén az engedélyezett ügyészi álláshelyek száma 
2045 volt, amely 2016. december 31-ig álláshely átalakítás miatt 2044-re csökkent. A 
betöltött ügyészi létszám pedig 1881-ről 1882-re nőtt.  

 
A Magyar Ügyészképző Központ folytatta a 2006-ban megkezdett tevékenységét, amelynek 
keretében a fogalmazók számára egy öt- és egy háromnapos, az alügyészeknek két négynapos 
tanfolyamon folyt a képzés. Az ügyészek részére pedig 2016. évben 20 központi tanfolyamot 
szerveztek. A szervezet anyagi lehetőségeihez mérten, továbbra is támogatta a posztgraduális 
tanulmányokat és a szakmai idegen nyelvi képzést.  

 
5. Az ügyészségi szervezeti stratégia kiemelten kezeli az ügyészségnek a jogszabályok által 
előírt, számítástechnikán alapuló adatáramlásba történő teljes körű bekapcsolását, az 
adminisztrációs munkateher csökkentését, az ügyészség munkáját támogató nyilvántartások 
minél szélesebb körű elérhetőségének biztosítását. 
 
Az ügyészség 2016. évben is problémamentesen működtette országos táv-adatátviteli 
hálózatát (Praetor Net). Az ügyészségi alkalmazottak 98%-a éri el jogosultságainak 
megfelelően az e-hálózatot. 2016. évben valamennyi ügyész hordozható számítógéppel 
rendelkezett, így a tárgyalóteremben és más külső helyszínen folytatott eljárási cselekmény 
során is kezelhettek elektronikus iratokat. Az ügyészek több mint felének volt biztonságos 
aláírás létrehozására alkalmas eszköze, mellyel a cég- és az ingatlan-nyilvántartás 
elektronikus rendszeréhez, illetőleg a Magyar Telekom Zrt. Hatósági Adatszolgáltató 
Rendszeréhez is biztosított a hozzáférésük. 

 
Az ügyészség és a bíróság informatikai fejlesztéseinek összehangolása érdekében létrehozott 
közös informatikai munkacsoport tevékenységének eredményeként a két szervezet között 
2016. évben is folyamatos volt a vádiratok elektronikus megküldése és fogadása, a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 
évi CLXXXI. törvény előírásai, valamint a polgári perrendtartás 2016. évben hatályba lépett 
szabályai szerinti elektronikus kapcsolattartás. Az együttműködés a gondnokoltak és az 
előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásának folyamatos ügyészségi elérését is biztosította. 
 
Az ügyészség a büntetőeljárással érintett terheltek adatait tartalmazó – az ügyészségi ügyviteli 
adatokat feldolgozva létrehozott – adatbázis analizálását, az összefüggések felderítését végző 
rendszert működtet. Évente közel százezer személyről szolgáltat adatot a törvényi 
felhatalmazással rendelkező katonai és polgári nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresése 
nyomán.  
 
2016. évben valamennyi ügyészségi statisztikai adatgyűjtés teljeskörűen elektronikusan 
történt. Az ügyészség saját fejlesztésű ügyviteli alkalmazásai naprakész információt képesek 
adni a szervezet büntetőjogi, közjogi tevékenységéről, illetve a rögzített adatok alapját 
képezik azoknak a központilag ellenőrzött és jóváhagyott információs rendszereknek, melyek 
részei a Kormány országos statisztikai adatgyűjtési programjának (OSAP). 
 
Az ügyészség közvetlenül rögzíti az adatokat az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi 
bűnügyi statisztika (ENyÜBS) informatikai rendszerében. Az ügyészség az egyik adatgazdája 
ennek, a honi bűnözés jelenségeit és a bűnüldözést legátfogóbban bemutató hivatalos 
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statisztikának. Az ügyészség papíralapú, illetve elektronikus kiadványaiban megjelentette a 
bűnözés, a vádképviselet, illetve az ügyészségi tevékenység tematikus adatait.  
 
Az előirányzatok alakulása 

 
Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására az elmúlt évben fejezeti szinten 39.881,9 
millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely a tárgyév folyamán a 
különböző jogcímeken végrehajtott előirányzat-módosítások következtében 5.106,4 millió 
forinttal 44.988,3 millió forintra emelkedett. 

 
A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások: 
− a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2016. évi kompenzációjának 

fedezetéhez 128,8 millió forint, 
− az ügyészségi fogalmazókat és alügyészeket megillető munkaköri pótlék bevezetéséhez 

258,4 millió forint, 
− az ügyészi illetményalap 2016. október 1 -jei emelkedésének fedezetéhez 332,7 millió 

forint és 
− a Magyar Honvédség hivatásos állományába tartozó ügyészségi dolgozók részére a 

honvédelmi pótlék helyett folyósítandó honvédelmi szolgálati díj bevezetéséhez 3,7 
millió forint  

összegű támogatás került biztosításra a központi költségvetés céltartaléka terhére. 
 
A fejezetet irányító szerv, valamint a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott 
előirányzat módosítások: 
– a 2015. évi előirányzat maradvány igénybevétele: 4.241,8 millió forint, 
– többletbevétel teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás: 182,7 millió forint, 
– fejezetek közötti előirányzat átadás (Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Nemzeti 

Védelmi Szolgálat, Belügyminisztérium) alapján a támogatási előirányzat csökkenése 
41,7 millió forint. 

 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
VIII. Ügyészség 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 38 982,4 39 881,9 39 881,9 44 988,3 41 423,2 106,3% 92,1% 

ebből:  személyi juttatás 
 

25 715,3 26 074,6 26 074,6 26 532,9 26 378,1 102,6% 99,4% 

Bevétel 163,4 102,0 102,0 284,7 284,7 174,2% 100,0% 

Támogatás 40 030,7 39 779,9 39 779,9 40 461,8 40 461,8 101,1% 100,0% 

Költségvetési maradvány 4 241,8 –     3 565,1 84,0%   

Létszám (fő)  4 286 4 786 4 786 4 764 4 308     
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Előirányzat módosítások levezetése 
 
VIII. Ügyészség 
                 millió forintban egy tizedessel              fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 39 881,9 102,0 39 779,9 26 074,6 4 786,0 
Módosítások jogcímenként           
Előző évi ei. maradvány igénybevétele 4 241,8 4 241,8   68,9   
Honvédelmi szolgálati díj 3,7   3,7 2,9   
Ügyészségi munkaköri pótlék 258,4   258,4 203,5   
Bérkompenzáció 128,8   128,8 101,4   
Ügyészségi illetményalap emelés 332,7   332,7 262,0   
Előirányzat átadás működési célra -41,7   -41,7 -21,1   
Többletbevétel igénybevétel működési célra 42,9 42,9   42,9   
Többletbevétel igénybevétel felhalmozási célra 11,8 11,8       
Működési célú támogatás ÁHT-n belül 50,5 50,5   14,8   
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül 25,0 25,0       
Működési célú átvett pénzeszköz 20,8 20,8   20,8   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 31,7 31,7       
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás        -237,8   
álláshely átalakítás         -22,0 
2016. évi módosított előirányzat 44 988,3 4 526,5 40 461,8 26 532,9 4 764,0 

 
 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
VIII. Ügyészség  
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 39 881,9 102 39 779,9 

Módosítások kedvezményezettenként 
   

saját intézménynek 
   

működésre 1 981,9 1 258,3 723,6 

meghatározott feladatra 3 166,2 3 166,2 
 

más fejezet intézményének 
   

működésre -41,7 
 

-41,7 

2016. évi módosított előirányzat 44 988,3 4 526,5 40 461,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
  VIII. Ügyészség 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 39 594,4 37 537,1 2 057,3 

− más fejezet intézménye 1 731,0 1 731,0   

− elkülönített állami pénzalap 7,4 7,4   

− magánszemély 84,8 10,3 74,5 

− egyéb : civil szervezetek 4,0 4,0   

� egyéb : nemzetközi szervezetek 1,6 1,6   

Összes kifizetés 41 423,2 39 291,4 2 131,8 

 
A felhasznált előirányzatból 81,5%-ot a személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékok 
tették ki, a fejlesztésekre 5,0% jutott, 13,5% pedig az üzemeltetési kiadások fedezetét 
biztosította.  
 
Személyi juttatásra 26.378,1 millió forintot használtunk fel, amely fedezetet nyújtott az 
ügyészségi alkalmazottakat megillető, az Üjt.-ben előírt kötelezettségekre, valamint a külső 
személyi juttatások körébe tartozó kifizetésekre. 
 
Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre teljesített kiadás 20.958,6 millió forint volt, 
amely tartalmazta az Üjt. alapján kifizetendő illetmények és kötelező előresorolások összegét. 
 
A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetményeken kívül további 5.273,1 millió 
forint kifizetése teljesült, többek között pénzbeli elismerés, készenléti, ügyeleti, helyettesítési 
díj, túlóra, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, különféle költségtérítések, valamint a 
felmentési idejüket töltő ügyészségi alkalmazottak részére, a munkavégzés alóli mentesítés 
idejére teljesített kifizetések jogcímeken. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 146,4 millió forint volt, amely különösen a 
szakértői és védői díjakat, a tanúk díjazását, illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazta. 
 
A 2016. évben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 2.936,5 millió forint eredeti előirányzat 
állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások - döntően az előző évi 
maradvány - hatására 4.739,3 millió forintra módosult. 
 
A beszámolási időszakban rendelkezésre álló támogatási előirányzat a Magyar Államkincstár 
által 100,0 %-ban finanszírozásra került. 
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Bevételek alakulása  
 
A 2016. évben a fejezetnél a bevételek tervezett eredeti előirányzata 102,0 millió forint volt, 
amely 284,7 millió forintra teljesült, így 182,7 millió forint bevételi többlet keletkezett. 
 
A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak: 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

2016. XII. 31. 

Teljesítés 
2016. XII. 

31. 
millió forintban egy tizedessel 

− Működési bevétel 
− Felhalmozási bevétel  
− Működési célú támogatás 

átvétel 
− Működési célú pénzeszköz 

átvétel 
− Felhalmozási célú támogatás 

átvétel 
− Felhalmozási c. pénzeszk. átv. 

37,0 
5,0 

- 
 

- 
 

- 
 

60,0 

67,5 
29,2 
50,5 

 
20,8 

 
25,0 

 
91,7 

67,5 
29,2 
50,5 

 
20,8 

 
25,0 

 
91,7 

Összesen: 102,0 284,7 284,7 
 
Bevételi többlet a fejezetnél jellemzően előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt. 
 
A működési bevételek közül előre nem tervezhetők, egyszeri jellegűek a költségek 
visszatérülései. A 18,8 millió forint működési többletbevétel összegével a személyi juttatások 
előirányzata, 11,7 millió forinttal pedig a beruházások előirányzata került megemelésre. 
 
Felhalmozási bevételnél az 24,2 millió forint bevételi többlet a tervezettet meghaladó 
eszközértékesítésből keletkezett, amely összegével a személyi juttatások előirányzatát 
emeltük meg. 
 
A működési célú támogatások étvételéből származó többletbevételt a rendkívüli migrációs 
nyomás kezeléséhez szükséges, kiegészítő forrásként kaptuk a Belügyminisztériumtól, 
amelyből a személyi juttatások előirányzatát 14,8 millió forinttal, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6,3 millió forinttal, a dologi kiadások 
előirányzatát pedig 29,4 millió forinttal emeltük meg. 
 
A felhalmozási célú támogatások étvételéből származó többletbevételt a rendkívüli migrációs 
nyomás kezeléséhez szükséges, kiegészítő forrásként kaptuk a Belügyminisztériumtól, 
amelyből a beruházások előirányzatát 25,0 millió forinttal emeltük meg. 
 
Az Országos Kriminológia Intézet a MargIn - Tackle Insecurity in Marginnalized Areas 
nemzetközi projekt keretében 20,8 millió forint működési célú pénzeszközben részesült, 
amelye személyi juttatásokra használtunk fel. 
 
A munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből keletkezett - 31,7 millió forint - 
többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány, és a folyósított kölcsönök magasabb 
összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további jelentős összegű növekedése nem, 
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de szinten tartása tervezhető. A kölcsöntörlesztésből eredő bevételi többlet a lakásépítés 
munkáltatói támogatására került visszaforgatásra. 
 
 
Személyi juttatások alakulása 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 26.074,6 millió forint, mely az alábbi jogcímeken 
változott:      

millió forintban, egy tizedessel 
 kompenzáció költségvetési céltartalékból +101,4 
       munkaköri pótlék költségvetési céltartalékból +203,5 
       honvédelmi pótlék költségvetési céltartalékból +2,9 
 ügyészségi illetményalap 2016. okt. 1. emelkedése +262,0 
 előző évi előirányzat maradvány igénybevétel +68,9 

működési célú pénzeszköz átadás -21,1 
többletbevétel igénybevétele +42,9 

 más fejezettől átvett pénzeszközök előirányzatosítása +35,6 
 rovatok közötti átcsoportosítás  -237,8 
 
A módosítások eredményeként az előirányzat 26.532,9 millió forintra változott. 
 
A tárgyévben 154,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 
keletkezett. 
 
 
Előirányzat-maradvány alakulása, jóváhagyása 
 
Költségvetési maradvány 
 
2015. évben a fejezetnél az előirányzat maradvány összege 4.241,8 millió forint volt, 
amelyből 2.401,5 millió forint kötelezettségvállalással terheltként, 1.840,3 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terheltként került kimutatásra. A maradvány a Nemzetgazdasági 
Minisztérium jóváhagyásával, a beszámolási időszakban igénybevételre került. 
 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása az alábbiak szerint 
történt: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
− Személyi juttatások  68,9 
− Munkaadókat terhelő 
         járulékok és szociális hozzájárulási adó  

18,4 

− Dologi kiadás, egyéb működési célú kiadás 306,9 
− Felhalmozási kiadások 2.007,3 
− Fejezet összesen: 2.401,5 
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A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány rendezése az alábbiak szerint 
történt: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
− Visszahagyás gépjármű beszerzésre 110,0 
− Átcsoportosítás más fejezethez (1. címről) 507,7 
− Átcsoportosítás más fejezethez (3. címről) 749,9 
− Befizetés a központi költségvetésbe 472,7 
− Fejezet összesen: 1.840,3 

 
2016. évben a fejezetnél a keletkezett maradvány összetétele a következő: 
  

       millió forintban, egy tizedessel 
Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 

− Személyi juttatás 
− Munkaadókat terhelő járulékok 
− Dologi kiadás 
− Egyéb működési kiadás 
− Fejezeti tartalék 
− Intézményi beruházás 
− Egyéb felhalmozási célú kiadás 

154,8 
41,5 

445,5 
19,7 

296,1 
2.575,2 

32,3 

Fejezet összesen: 3.565,1 
 
2016. évben a kiadási előirányzat tárgyévi teljesítése 92,1 % volt, a fejezetnél 3.565,1 millió 
forint előirányzat-maradvány keletkezett.  
 
Az előirányzat-maradvány összege 91,1%-ban kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az előirányzat-maradvány 72,2 %-a - 2.575,2 millió forint - kötelezettségvállalással lekötött, 
döntő részben a beszámolási időszakban indított és a költségvetési éven túlnyúló, egyes 
esetekben több évre ütemezett nagyobb forrásigénnyel járó beruházási munkák fedezete. A 
beruházás maradványa az összes kötelezettségvállalással terhelt maradványon belül 79,3 %-ot 
képvisel. 
 
A 2016. évben, illetve azt megelőzően megkezdett beruházásaink a főbb beruházási 
csoportokra irányultak: 
 

• Épület beruházások: 2.137,1 millió forint 
• Klíma beruházások 36,4 millió forint 
• Informatikai beruházások 401,7 millió forint 

 
A 2015. évben keletkezett maradvány összegét 4.241,8 millió forintban a Nemzetgazdasági 
Minisztérium az NGM/26.394/1/2016. számú leiratával tudomásul vette és jóváhagyta. A 
jóváhagyott előirányzat-maradvány összegével a fejezet kiadási és bevételi előirányzatát 
felemelte. A jóváhagyásnak megfelelően a más fejezeteke részére történő átcsoportosításokat, 
illetve a befizetéseket 2016. december 31-ig végrehajtottuk. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt összesen 315,8 millió forint előirányzat maradványból 
296,1 millió forintot a Fejezeti tartalék maradványa, amelynek a visszahagyását 
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kezdeményezzük; 19,7 millió forint a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzatának 
maradványa, amelynek elvonására tettünk javaslatot. 
  
A 2016. évi maradványból a 2015. évről áthozott előirányzat-maradvány összege 404,8 millió 
forint volt, amelyek felhasználása 2017. év I. félévében valósul meg. Az áthúzódó 
maradványok döntő hányadában a Jászberényi és a Nagykátai Járási Ügyészség ingatlan 
beruházásainak a fedezete. 
 
 
 
 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó információk 
 
A fejezetnél a befektetett eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 18.582,8 millió 
forint volt, amely 1.220,0 millió forinttal haladja meg az előző évi időszak záró értékét. 
 
A vagyonváltozáson belül legnagyobb mértékben az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok nettó értéke nőtt 689,1 millió forinttal. Az immateriális javak mérleg szerinti 
értéke jelentősen, 128,7 millió forinttal csökkent. A beszerzés értéke elmaradt az elszámolt 
értékcsökkenés mértékétől. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti 
értéke jelentősen 90,4 millió forinttal növekedett. A folyamatban lévő, befejezetlen 
beruházásaink állománya jelentősen, 569,2 millió forinttal nőtt.  
 
A 2016. évben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 2.936,5 millió forint, támogatással 
finanszírozott eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat 
változások - döntően az előző évi maradvány - hatására 4.739,3 millió forintra módosult. 

 

Az intézményi beruházásra fordítható eredeti előirányzat 2.836,5 millió forint volt, mely az év 
közbeni előirányzat módosítások hatására 4.629,7 millió forintra emelkedett. A módosítás 
forrása elsősorban az előző évi előirányzat maradvány igénybe vétele volt. 
 
Felújításra mindössze 30,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett a fejezet, amely az 
évközi módosításokkal 2,7 millió forintra módosult. A tervezett felújítások az összetételükből 
adódóan beruházásként valósultak meg.  
 
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra 70,0 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzat a 
kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések többletbevételével 106,9 millió forintra 
emelkedett. 
 
A felhalmozási kiadásokon 2.607,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradvány keletkezett. 

 
Az ügyészség a rendelkezésére álló vagyont alapfeladatainak ellátására használja, az ingatlan 
vagyon más célú hasznosítására nem került sor. 2016. évben vagyonértékesítésből összesen 
mintegy 29,2 millió forint bevétel keletkezett, amely elsősorban selejtezett számítástechnikai 
és járművek értékesítéséből származott. 
 
Az ügyészség gazdasági társaságban nem vesz részt, közhasznú társaságnak, 
(köz)alapítványnak, köztestületnek nem nyújtott támogatást. Az Ügyészek Országos 
Egyesülete részére 4,0 millió forint pénzeszköz átadás valósult meg. 
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Az ügyészségi alkalmazottak lakáshoz jutását 2016. évben 74,5 millió forint kamatmentes 
munkáltatói kölcsön folyósításával támogattuk. Összesen 45 fő részesült átlagosan 1,7 millió 
forint támogatásban. 
 
A fejezet a forintban felmerülő letéti pénzeszközeit irányítói hatáskörben megnyitott 
intézményi letéti számlán vezeti.  
 
A letéti számla nyitó állománya 52,3 millió forint volt, amely a tárgyidőszak végére 98,3 
millió forintra nőtt. A letéti számla bevételi forgalma 59,1 millió forint volt, a kiadási 
forgalom pedig 13,1 millió forint. 
 
Az intézményi letéti forintszámlán az elhunyt dolgozók bér és bérjellegű járandóságai, a 
bírósági ítélet alapján, átmenti jelleggel letéti számlán kezelendő egyéb járandóságok, 
valamint a 11/2003. (V. 8.) számú IM-BM-PM együttes rendelet alapján bűnjelként lefoglalt 
pénzletétek kezelése történik. A számláról történő bérjellegű letétek kifizetése jogerős 
hagyatéki végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik. 
 
A számlán letétbe helyezett bűnjelpénz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó büntetőeljárás 
bírósági szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy vádemelés nélküli befejezésével kerül sor. 
Ennek megfelelően vádemelés esetén a bűnjelpénz az illetékes törvényszék letéti számlájára 
kerül átutalásra, illetve az ügy vádemelés nélküli lezárása esetén pedig a bűnjelkezelő írásos 
intézkedése alapján, a jogosult részére kiutalásra. A letéti számlán a bűnjelpénzzel 
kapcsolatos valamennyi változás (letétbehelyezés, letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) 
kizárólag a bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével történhet.  
 
A KESZ-en kívül pénzforgalmat, ügyleteket a fejezet az OTP-nél vezetett Lakásépítési Alap 
számláján bonyolít. 
 
 
Intézményi gazdálkodás 
 

1. cím: Ügyészségek 
 
A címhez – az előző évekhez hasonlóan – 2016. évben is gazdasági szervezettel rendelkező, 
fejezetet irányító költségvetési szerv tartozott. 
 
 
A fejezethez tartozó intézmény neve: Legfőbb Ügyészség 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:   300146000 
Honlapjának címe:    www.ugyeszseg.hu 
 
 
A Legfőbb Ügyészség területileg, feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás keretéül 
szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységeiként 
működött: 
 a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, 
 a fellebbviteli főügyészségek, 
 a főügyészségek, 
 az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI). 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
1. cím: Ügyészségek 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 38 224,1 39 555,8 39 555,8 43 912,3 40 663,0 106,4% 92,6% 

 ebből:  személyi juttatás 25 715,3 26 074,6 26 074,6 26 532,9 26 378,1 102,6% 99,4% 

Bevétel 163,4 102,0 102,0 284,7 284,7 174,2% 100,0% 

Támogatás 39 280,3 39 453,8 39 453,8 40 135,7 40 135,7 102,2% 100,0% 

Költségvetési maradvány 3 491,9 –     3 249,3 93,1%   

Létszám (fő)  4 286 4 786 4 786 4 764 4 308     

 
Előirányzat módosítások levezetése  
 
1. cím: Ügyészségek 
            millió forintban, egy tizedessel                    fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

39 555,8 102,0 39 453,8 26 074,6 
4 786,0 

Módosítások jogcímenként           
Előző évi ei. maradvány igénybevétele 3 491,9 3 491,9   68,9   
Honvédelmi szolgálati díj 3,7   3,7 2,9   
Ügyészségi munkaköri pótlék 258,4   258,4 203,5   
Bérkompenzáció 128,8   128,8 101,4   
Ügyészségi illetményalap emelés 332,7   332,7 262,0   
Előirányzat átadás működési célra -41,7   -41,7 -21,1   
Többletbevétel igénybevétel működési 
célra 

42,9 42,9   42,9 
  

Többletbevétel igénybevétel 
felhalmozási célra 

11,8 11,8     
  

Működési célú támogatás ÁHT-n belül 50,5 50,5   14,8   
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n 
belül 

25,0 25,0     
  

Működési célú átvett pénzeszköz 20,8 20,8   20,8   
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 31,7 31,7       
kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás  

      -237,8 
  

álláshely átalakítás         -22,0 
2016. évi módosított előirányzat 43 912,3 3 776,6 40 135,7 26 532,9 4 764,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
1. cím Ügyészségek 
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  39 555,8 102 39 453,8 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 1 232,0 508,4 723,6 

meghatározott feladatra 3 166,2 3 166,2   

más fejezet intézményének       

 működésre -41,7   -41,7 

2016. évi módosított előirányzat 43 912,3 3 776,6 40 135,7 

 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
  1. cím Ügyészségek  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 39 594,4 37 537,1 2 057,3 

− más fejezet intézménye 981,1 981,1   

− elkülönített állami pénzalap 7,4 7,4   

− magánszemély 74,5   74,5 

− egyéb : civil szervezetek 4,0 4,0   

� egyéb : nemzetközi szervezetek 1,6 1,6   

Összes kifizetés 40 663,0 38 531,2 2 131,8 

 
 
Kiadások alakulása 
 
Az ügyészségek részére 2016. évre biztosított törvényi előirányzat 39.555,8 millió forint volt, 
amely 466,3 millió forinttal – 1,2 %-kal – volt több a 2015. évre biztosított törvényi 
előirányzatnál. 
 
Az évközben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen a módosított előirányzat 
43.912,3 millió forintra nőtt. 
 
A rendelkezésre álló támogatást 284,7 millió forint bevétel egészítette ki. 
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A kiadási előirányzat teljesítése 92,6 %-os volt. A tárgyévben 3.249,3 millió forint összegű 
előirányzat-maradvány keletkezett. 
 
A rendelkezésre álló forrás biztosította az ügyészi szervezet folyamatos működését. A 
kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételeket egész évben sikerült biztosítani egyrészt a 
takarékos gazdálkodással, másrészt a fejlesztési prioritások újragondolásával. 
 
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 26.074,6 millió forint volt, amely az évközi 
módosításokkal 26.532,9 millió forintra nőtt. Az év közben végrehajtott előirányzat 
módosítások a Kormány hatáskörében végrehajtott, a költségvetés céltartalékából biztosított 
többlettámogatással járó előirányzat növekedéséből, az ügyészi illetményalap 2016. október 
1-jei emelkedéséből adódtak, illetve a fejezetek közötti előirányzat átadások miatt csökkentek. 
 
Az év folyamán a jogszabályban meghatározott juttatások, költségtérítések – jubileumi 
jutalom, munkábajárási közlekedési költségtérítés, béren kívüli juttatások – kifizetésére került 
sor.  
 
Pénzbeli elismerésre a bérmegtakarításból képződött forrásból 1.662,6 millió forint került 
kifizetésre. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 146,4 millió forint volt, amely különösen a 
szakértői és védői díjakat, a tanúk díjazását, illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazta. 
 
2016. évben központi intézkedés hatására végrehajtandó létszámcsökkentésre nem került sor.  
 
 
Dologi kiadások 
 
Dologi kiadásra, a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására 3.368,6 millió forint 
eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 4.257,6 millió forintra 
módosult. Az előirányzatot év közben növelte az előző évi maradvány igénybevétele, a 
fordított áfa kiadásként történő elszámolása, valamint a címen belüli, kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás, csökkentette a más fejezetnek átadott előirányzat átcsoportosítás. 
 
A dologi kiadások előirányzatán 89,6 % volt a teljesítés, 445,5 millió forint előirányzat-
maradvány keletkezett, amelynek teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb összeget, amely 
elsősorban az ingatlan fejlesztésekkel évről-évre bővülő új, vagy felújított épületek magasabb 
komfortjával járó, magasabb üzemeltetési költségek hatása. 
 
Jelentős összegeket kell fordítani a szakmai munka végzéséhez közvetlenül kapcsolódó 
kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, telefax, internet, az ügyészség országos 
számítógépes hálózatának üzemeltetése stb.), valamint számottevő – 247,0 millió forint – a 
hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódóan a postai szolgáltatások költsége. 
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Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Felhalmozási kiadásokra költségvetési támogatásból 2.936,5 millió forint eredeti előirányzat 
állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások 4.739,3 millió forintra 
módosították az alábbiak szerint: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Felhalmozási kiadás eredeti 
előirányzat 

módosított 
előirányzat 

- intézményi beruházási kiadás  2.836,5 4.629,7 
- felújítás  30,0 2,7 
- egyéb intézményi felhalmozási kiadás  70,0 106,9 
Összesen:   2.936,5 4.739,3 

 
Az intézményi beruházási kiadások előirányzata az előző évi előirányzat maradvány és a 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mellett került megemelésre annak érdekében, 
hogy az előző években megkezdett, az ügyészi szervezetek megfelelő elhelyezését és 
munkakörülményeit biztosító épület beruházások – új épületek, illetve épület rekonstrukciók 
– folytathatók legyenek.  
 
A felújításra rendelkezésre álló – az évközbeni módosításokkal 2,7 millió forintra csökkent – 
előirányzatból a Tolna Megyei Főügyészség garázsának a felújítása valósult meg. 
 
 
A tárgyévben a fejezetnél a következő jelentősebb beruházások, felújítások finanszírozása 
valósult meg, melynek tárgyévi pénzforgalmi teljesítése a következők szerint alakult: 
 

A kivitelezés tárgya Teljesített kiadás 
millió forintban 

Számítástechnikai beszerzések 315,7 
Bp., Markó u. 27. III. em. klimatizálása 137,4 
Szolnoki Járási Ügyészség új épület építése 442,4 
Szeged, Gyertyámos u. 13. rekonstrukciója 482,1 
Bp., Maros u. 6/a. rekonstrukciós munkái 53,9 
Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség rekonstrukciója 187,2 
Jászberényi Járási Ügyészség építése 51,8 
Nagykátai Járási Ügyészség rekonstrukciója 96,9 
 
Járműállományunk 2016. évben korszerűsödött: 21 új személygépkocsi beszerzésére került 
sor 123,1 millió forint értékben. 
 
 
Bevételek alakulása 
 
Az intézménynél a bevételek aránya a kiadások finanszírozásában – évek óta – minimális 
mértékű. A 2016. évben a bevételek aránya 0,3 % volt az összes tervezett kiadáson belül. 
Összesen 102,0 millió forint bevétel került tervezésre, amely 284,7 millió forintra teljesült.  
 
Részletesen a fejezetnél mutattuk be a bevételek alakulását. 
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Követelések 
 
A követelések záró állománya 396,4 millió forint volt, amely 15,7 millió forinttal alacsonyabb 
a nyitó értéknél. A követelés záró állományából 99,1 %-ot a munkáltatói lakáskölcsön 
adósok, mindössze 0,9 %-ot az egyéb követelések alkotják. A követelések 20,3%-a 2016. 
évben esedékes. 
 

millió forintban, egy tizedessel 
Követelések nyitó érték záró érték 

Költségvetési évet követően esedékes 
lakáskölcsön követelések   336,3 312,3 

Költségvetési évben esedékes 
lakáskölcsön követelések  73,0 80,3 

Költségvetési évet követően esedékes 
egyéb követelések  0,1 0 

Költségvetési évben esedékes 
egyéb követelések  2,7 3,8 

Összesen:  412,1 396,4 
 
Az intézménynél az adósokkal kapcsolatosan nyilvántartott követelések döntően perköltségek 
és közzétételi díjak meg nem fizetéséből adódó követelések. Amennyiben a kisösszegű 
követeléseknél megvalósult az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. 1. §-ának 1. b) pontjában 
foglalt feltétel, úgy sor került a követelés leírására, amelynek összege a beszámolási 
időszakban 0,1 millió forint volt. 
 
Az év végi értékelés alapján 3,7 millió forint összegű értékvesztés került elszámolásra. 
 
 
Előirányzat-maradvány 
 
2015. évben az intézménynél 3.491,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 2.401,5 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány a Nemzetgazdasági 
Minisztérium jóváhagyásával, a beszámolási időszakban igénybevételre került. 
 
A 2015. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
− Személyi juttatások  68,9 
− Szociális hozzájárulási adó és munkaadókat terhelő 
          járulékok 

18,4 

− Dologi kiadás, és egyéb működési célú kiadás 306,9 
− Intézményi beruházás 2.007,3 
− Intézmény összesen: 2.401,5 
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A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány rendezése az alábbiak szerint 
történt: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
− Visszahagyás gépjármű beszerzésre 110,0 
− Átcsoportosítás más fejezethez (1. címről) 507,7 
− Befizetés a központi költségvetésbe 472,7 
− Intézmény összesen: 1.090,4 

 
2016. évben az intézménynél 3.249,3 millió forint előirányzat-maradvány képződött. 
 
A keletkezett maradvány összetétele a következő: 
 

       millió forintban, egy tizedessel 
Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 

− Személyi juttatás 
− Munkaadókat terhelő járulékok 
− Dologi kiadás 
− Intézményi beruházás 
− Egyéb felhalmozási célú kiadás 

154,8 
41,5 

445,5 
2.575,2 

32,3 
Intézmény összesen: 3.249,3 

 
A 2016. évi előirányzat-maradvány összege 3.249,3 millió forint, amely teljes összegében 
kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzat maradványból 1.473,8 millió forintot 2017. 
évet követően fogunk felhasználni, tekintettel a 2016. év végén közbeszerzéssel indult 
Somogy Megye Főügyészség kaposvári székházának építésére. 
 
3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Az Ügyészség fejezet 2016. évben a fejezeti kezelésű előirányzatok között számolta el a 
bíróságok által az ügyészséget elmarasztaló ítéletekben megállapított, az ügyészségi 
jogkörben okozott kártérítési kiadásokat és a különböző kormányzati intézkedésekkel 
megállapított tartalékokkal kapcsolatos elszámolásokat. 

 

2016. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 758,3 326,1 326,1 1 076,0 760,2 100,3% 70,7% 

 ebből:  személyi juttatás               

Bevétel                

Támogatás  750,4 326,1 326,1 326,1 326,1 43,5% 100,0% 

Költségvetési maradvány  749,9 –     315,8 42,1%   

Létszám (fő)                 
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Előirányzat módosítások levezetése  
         millió forintban, egy tizedessel                  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 326,1   326,1     
Módosítások jogcímenként *           
Előző évi ei. maradvány igénybevétele 749,9 749,9       
2016. évi módosított előirányzat 1 076,0 749,9 326,1   

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  326,1   326,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 749,9 749,9   

2016. évi módosított előirányzat 1076,0 749,9 326,1 

 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                              millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 749,9 749,9   

− magánszemély 10,3 10,3   

Összes kifizetés 760,2 760,2 0,0 

 
A 3. cím fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt 
maradványa 315,8 millió forint, amely összegből az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § -a alapján a 3. cím 6. alcím 
Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzat 296,1 millió forint maradványát visszahagyásra 
kezdeményeztük a Heves Megyei Főügyészség és az Egri Járásbíróság közös épületének 
rekonstrukciójához. 
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3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 
 
2016. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  25,4 30,0 30,0 59,5 39,8 156,7% 66,9% 

 ebből:  személyi juttatás               

Bevétel                

Támogatás  30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 

Költségvetési maradvány  29,5 –     19,7 66,8%   

Létszám (fő)                 

 
Előirányzat módosítások levezetése  
       millió forintban, egy tizedessel                   fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0     
Módosítások jogcímenként *           
Előző évi ei. maradvány igénybevétele 29,5 29,5       
2016. évi módosított előirányzat 59,5 29,5 30,0 0,0 0,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  30   30 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 29,5 29,5   

2016. évi módosított előirányzat 59,5 29,5 30 

 
 Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 29,5 29,5   

− magánszemély 10,3 10,3   

Összes kifizetés 39,8 39,8 0,0 
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A fejezet 2016. évre tervezett célelőirányzata a Kvtv. 17. §-ának megfelelően és 4. sz. 
mellékletének 2.) pontja alapján a Kormány jóváhagyásával túlléphető. 
 
A célelőirányzat terhére – az ügyészségi jogkörben okozott kárért – a bíróságok által az 
ügyészséget marasztaló ítéletekben megállapított kártérítési követelések rendezhetők. 
2016. évben 5 fő magánszemély részére összesen 10,3 millió forint kártérítés és perköltség 
került kifizetésre. Az ügyészség az igazságszolgáltatás folyamatában vele szemben keletkezett 
kártérítési igények döntő többsége ellen eddig egyrészt pernyerést eredményező sikeres jogi 
képviselettel lépett fel, másrészt több olyan intézkedést tett, amely kártérítési igényre okot adó 
szakmai tévedések, vagy hibák előfordulásának csökkentését célozza. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 2015. évi 29,5 millió forint összegű maradvány az 
1822/2016. (XII. 22.) Kormányhatározat alapján a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részére átutalásra került. 
 
 
3.6. Fejezeti tartalék 
 
2016. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
  

732,9 296,1 296,1 1 016,5 720,4 98,3% 70,9% 

 ebből:  személyi juttatás               

Bevétel                

Támogatás  720,4 296,1 296,1 296,1 296,1 41,1% 100,0% 

Költségvetési maradvány  720,4 –     296,1 41,1%   

Létszám (fő)                 

 
 

 

Előirányzat módosítások levezetése  

      millió forintban, egy tizedessel                     fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 296,1   296,1     
Módosítások jogcímenként *           
Előző évi ei. maradvány igénybevétele 720,4 720,4       
2016. évi módosított előirányzat 1 016,5 720,4 296,1 0,0 0,0 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

KIADÁSOK 38 982,4 39 881,9 -- 41 423,23 619,9762,9723,639 881,9 44 988,3

1. Költségvetési szerv 38 224,1 39 555,8 -- 40 663,03 619,913,0723,639 555,8 43 912,3
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 25 715,3 26 074,6 -- 26 378,1-133,321,8569,826 074,6 26 532,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 187,0 7 169,3 -- 7 346,971,0-5,7153,87 169,3 7 388,4

01/03  Dologi kiadások 3 719,4 3 368,7 -- 3 812,1903,7-14,8--3 368,7 4 257,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 11,2 6,8 -- 994,1987,3----6,8 994,1

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

02/06  Beruházások 1 486,3 2 836,4 -- 2 054,61 781,611,7--2 836,4 4 629,7

02/07  Felújítások 30,8 30,0 -- 2,7-27,3----30,0 2,7

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 74,1 70,0 -- 74,536,9----70,0 106,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 758,3 326,1 -- 760,2--749,9--326,1 1 076,0
758,3 326,1 -- 760,2--749,9--326,1 1 076,0

BEVÉTELEK 163,4 102,0 -- 284,7128,054,7--102,0 284,7

1. Költségvetési szerv 163,4 102,0 -- 284,7128,054,7--102,0 284,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 030,1 -- -- 4 241,83 491,9749,9---- 4 241,8

1. Költségvetési szerv 2 272,3 -- -- 3 491,93 491,9------ 3 491,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 757,8 -- -- 749,9--749,9---- 749,9

TÁMOGATÁSOK 40 030,7 39 779,9 -- 40 461,8---41,7723,639 779,9 40 461,8

1. Költségvetési szerv 39 280,3 39 453,8 -- 40 135,7---41,7723,639 453,8 40 135,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 750,4 326,1 -- 326,1------326,1 326,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 286,0 -- -- 4 308,0-------- --

1. Költségvetési szerv 4 286,0 -- -- 4 308,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 241,8 -- -- -- -- -- -- -- 3 565,1
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )1

KIADÁSOK 38 224,1 39 555,8 -- 40 663,03 619,913,0723,639 555,8 43 912,3 -- --

1 Működési költségvetés 36 632,9 36 619,4 -- 38 531,21 828,71,3723,636 619,4 39 173,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 25 715,3 26 074,6 -- 26 378,1-133,321,8569,826 074,6 26 532,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 25 538,5 25 895,3 -- 26 231,7------25 895,3 26 385,4

Külső személyi juttatások 176,8 179,3 -- 146,4------179,3 147,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

7 187,0 7 169,3 -- 7 346,971,0-5,7153,87 169,3 7 388,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 3 719,4 3 368,7 -- 3 812,1903,7-14,8--3 368,7 4 257,6 -- --

Készletbeszerzés 523,2 494,0 -- 512,6------494,0 512,7

Kommunikációs szolgáltatások 442,2 453,8 -- 435,9------453,8 676,9

Szolgáltatási kiadások 1 920,4 1 767,4 -- 1 935,0------1 767,4 1 940,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 18,2 21,3 -- 19,3------21,3 19,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 815,4 632,2 -- 909,3------632,2 1 107,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11,2 6,8 -- 994,1987,3----6,8 994,1 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,6 1,8 -- 1,6------1,8 1,6

Elvonások és befizetések 3,4 -- -- 7,4-------- 7,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,3 0,1 -- 981,1------0,1 981,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,9 4,9 -- 4,0------4,9 4,0

2 Felhalmozási költségvetés 1 591,2 2 936,4 -- 2 131,81 791,211,7--2 936,4 4 739,3 -- --

 / 6 Beruházások 1 486,3 2 836,4 -- 2 054,61 781,611,7--2 836,4 4 629,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 235,2 180,7 -- 12,7------180,7 28,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 596,9 1 649,1 -- 1 248,5------1 649,1 3 001,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 172,6 275,4 -- 249,4------275,4 556,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 265,4 128,4 -- 337,1------128,4 376,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 216,2 602,8 -- 206,9------602,8 666,2

 / 7 Felújítások 30,8 30,0 -- 2,7-27,3----30,0 2,7 -- --

Ingatlanok felújítása 24,2 23,6 -- 2,1------23,6 2,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6,6 6,4 -- 0,6------6,4 0,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 74,1 70,0 -- 74,536,9----70,0 106,9 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

74,1 70,0 -- 74,5------70,0 106,9

BEVÉTELEK 163,4 102,0 -- 284,7128,054,7--102,0 284,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,2 -- -- 50,550,5------ 50,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,2 -- -- 50,5-------- 50,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 25,025,0------ 25,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 25,0-------- 25,0

4 Működési bevételek 53,7 37,0 -- 67,5--30,5--37,0 67,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,1 -- -- 0,4-------- 0,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 17,2 26,0 -- 21,0------26,0 21,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4,3 2,0 -- 4,7------2,0 4,7

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8,0 9,0 -- 14,6------9,0 14,6

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 -- -- ---------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,1 -- -- 3,3-------- 3,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 23,9 -- -- 23,5-------- 23,5

5 Felhalmozási bevételek 10,1 5,0 -- 29,2--24,2--5,0 29,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 10,1 5,0 -- 29,2------5,0 29,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 21,8 -- -- 20,820,8------ 20,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 21,8 -- -- 20,8-------- 20,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 77,6 60,0 -- 91,731,7----60,0 91,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

76,2 60,0 -- 91,7------60,0 91,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 272,3 -- -- 3 491,93 491,9------ 3 491,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 272,3 -- -- 3 491,93 491,9------ 3 491,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 272,3 -- -- 3 491,93 491,9------ 3 491,9

Maradvány igénybevétele 2 272,3 -- -- 3 491,93 491,9------ 3 491,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 272,3 -- -- 3 491,9-------- 3 491,9

TÁMOGATÁSOK 39 280,3 39 453,8 -- 40 135,7---41,7723,639 453,8 40 135,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 39 280,3 39 453,8 -- 40 135,7---41,7723,639 453,8 40 135,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 39 280,3 39 453,8 -- 40 135,7---41,7723,639 453,8 40 135,7

Központi, irányító szervi támogatás 39 280,3 39 453,8 -- 40 135,7---41,7723,639 453,8 40 135,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 286,0 -- -- 4 308,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 491,9 -- -- -- -- -- -- -- 3 249,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )3

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

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata ( 03202 Ügyészségek )43

KIADÁSOK 25,4 30,0 -- 39,8--29,5--30,0 59,5 -- --

1 Működési költségvetés 25,4 30,0 -- 39,8--29,5--30,0 59,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5 30,0 -- 10,3------30,0 30,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0,5 30,0 -- 10,3------30,0 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 24,9 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 24,9 -- -- 29,5-------- 29,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 24,9 -- -- 29,5--29,5---- 29,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 24,9 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 24,9 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

Maradvány igénybevétele 24,9 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 24,9 -- -- 29,5-------- 29,5

TÁMOGATÁSOK 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,5 -- -- -- -- -- -- -- 19,7

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )63

KIADÁSOK 732,9 296,1 -- 720,4--720,4--296,1 1 016,5 -- --

1 Működési költségvetés 732,9 296,1 -- 720,4--720,4--296,1 1 016,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 732,9 296,1 -- 720,4--720,4--296,1 1 016,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 732,9 -- -- 720,4-------- 720,4

Tartalékok -- 296,1 -- --------296,1 296,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 732,9 -- -- 720,4--720,4---- 720,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 732,9 -- -- 720,4--720,4---- 720,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 732,9 -- -- 720,4--720,4---- 720,4

Maradvány igénybevétele 732,9 -- -- 720,4--720,4---- 720,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 732,9 -- -- 720,4-------- 720,4

TÁMOGATÁSOK 720,4 296,1 -- 296,1------296,1 296,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 720,4 296,1 -- 296,1------296,1 296,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 720,4 296,1 -- 296,1------296,1 296,1

Központi, irányító szervi támogatás 720,4 296,1 -- 296,1------296,1 296,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 720,4 -- -- -- -- -- -- -- 296,1
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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 2016. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 219 028110

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 374 00535

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 579 356532

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 7 829 8311 107

bírósági titkár, alügyész 800 935216

bírósági fogalmazó, fogalmazó 282 671111

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 1 743 086375

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 3 305 4241 320

fizikai alkalmazott 824 315501

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

20 958 6524 307

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 0881

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 18 0881

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 20 976 7404 308

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

04 175

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 04 428

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0336

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0244

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

04 308
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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 2016. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

1 Ügyészségek

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 219 028110

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 374 00535

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 4 579 356532

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 7 829 8311 107

bírósági titkár, alügyész 800 935216

bírósági fogalmazó, fogalmazó 282 671111

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 1 743 086375

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 3 305 4241 320

fizikai alkalmazott 824 315501

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

20 958 6524 307

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 18 0881

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76) 18 0881

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 20 976 7404 308

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

4 175

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 4 428

Üres álláshelyek száma az időszak végén 336

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 244

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

4 308
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
  
 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok központi alrendszerből 
származó forrásainak 2016. évi eredeti előirányzatát 662 041,7 millió forintban határozta meg 
az Országgyűlés.   
A helyi önkormányzatokat 2016. évben megillető központi költségvetési kapcsolatból 
származó források alakulását a következő táblázat mutatja be: 

millió forint 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Állami támogatások és  
hozzájárulások 662 041,7 727 404,7 675 411,7 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak 
megfelelően az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt 
egyes feladatainak, a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek 
megfelelő ellátását – felhasználási kötöttséggel – feladatalapú támogatással biztosítja, vagy 
azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 
lakosságszám alapján – felhasználási kötöttség nélküli – támogatást biztosít. E felhatalmazás 
alapján 2016. évben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati 
feladatainak ellátásához nyújtandó támogatásokat a költségvetési törvény 2. mellékletében, 
egyéb működési és felhalmozási támogatásokat – részben felhasználási kötöttséggel – 
3.  mellékletében foglaltak szerint állapította meg. 
 
  
1. cím: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása 
 
A helyi önkormányzatokat e címen 2016. évben eredeti előirányzatként 552 625,0 millió 
forint feladathoz kötött működési célú támogatás illette meg. Az év folyamán ez az 
előirányzat 540 405,6 millió forintra módosult az alábbiak szerint:  
  

1.     Az önkormányzatok 2016. évi feladatmutatóit érintő lemondások és pótigények: 
  aa) májusi lemondás összege:                                                        -3 918,0 millió forint, 
  ab) májusi pótigénylés összege:                                                      7 627,8 millió forint, 
  ba) októberi lemondás összege:                                                     -5 627,0 millió forint, 
  bb) októberi pótigénylés összege:                                                   3 048,2 millió forint. 

  
2.     A helyi önkormányzatok egymás közötti feladatátadásával  

  keletkezett előirányzat-csökkenés:                                                   -195,4 millió forint. 
  

3.     A helyi önkormányzatok egymás közötti feladatátvételével  
  keletkezett előirányzat-növekedés:                                                    183,7 millió forint. 
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4.     Nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladat 
  átadások miatti előirányzat-csökkenés:                                            -129,7 millió forint. 

  
5.     Nem helyi önkormányzattól történt évközi feladat 

  átvételek miatti előirányzat-növekedés:                                               42,2 millió forint. 
  

6.    Év közben a települési önkormányzatok működésének támogatása előirányzatok 
pótlására, új címek létrehozásához a kormányzati és fejezeti hatáskörben végrehajtott 
előirányzat változások összességében ezen alcímet érintően:        

 -13 251,2 millió forint. 
  

A teljesítés 214,5 millió forinttal maradt el a módosított előirányzattól. A helyi 
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása eredeti és 
módosított előirányzatát, illetve a teljesítés összegét alcímenként a törvényjavaslat 
1. mellékletével összhangban a 2. melléklet tartalmazza. 
  

1. alcím: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
 

5. A megyei önkormányzatok működésének támogatása 
 

Az Országgyűlés a megyei önkormányzatok működésének támogatására 4 891,3 millió forint 
előirányzatot hagyott jóvá, ennek önkormányzatok közötti megosztását a költségvetési 
törvény 2. melléklet I.5. pontja tartalmazza. Az érintettek a támogatást teljes egészében 
felhasználták. 
  

3. alcím: A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

 
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 
  

A Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése előirányzaton az Országgyűlés a költségvetési 
törvény szerint 1 070,4 millió forint összegű eredeti előirányzatot biztosított. 
 
Az év végén e címről kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 
alapján a 32., 33., 34., és 35. címek létrehozásához 1 005,0 millió forint átcsoportosítására 
került sor. Az így kialakult 65,4 millió forint módosított előirányzatból a felhasználás 
50,5 millió forint lett. 
Az önkormányzati segélyezési rendszer 2015. március 1-jétől kezdve jelentősen átalakult. Az 
igénylési jogosultságok és finanszírozási változások következtében e jogcímről 2016. évben 
jelentősen lecsökkent a folyósított támogatások összege.  
 
Továbbra is 3 alcímre, a lakásfenntartási támogatásra, az adósságcsökkentési támogatásra és a 
„Sikeres Magyarországért Panel Plusz” hitelprogramra nyújthattak be támogatási igényt azok 
az önkormányzatok, amelyek a hatályos jogszabály alapján még jogosultak voltak e 
támogatási formára. A „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében 
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lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatásra 2016. 
évben már csak Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának volt lehetősége.  
  
Ugyanezen támogatásból jogosultak az önkormányzatok visszaigényelni 

• az 1945. és 1963. között törvénysértő módon elítéltek,  
• az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint  
• a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről és az egyes személyes szabadságot 

korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi 
helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet szerint érintettek 
után a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 
100%-át.  

 
2016. évben ezekre a célokra 32 önkormányzat összesen 2,5 millió forint támogatásban 
részesült. 
 
2. cím: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
  

1. alcím: Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai  
  
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a költségvetés 4 500,0 millió forintot 
biztosított. A támogatást a Belügyminisztérium által kiírt pályázati kiírás szerint azon 
települések vehették igénybe, amelyekben az önkormányzati, az állami illetve egyéb 
víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -
tisztítás költségei a víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó 
árbevételt jelentősen meghaladják. Ez az előirányzat szolgált részbeni fedezetül az egészséges 
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is. Az egészséges 
ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására nem került támogatási 
összeg utalványozásra. A pályázati kiírásban rögzített, a támogatás megítéléséhez szükséges 
valamennyi feltételt teljesítő 731 önkormányzat összesen mintegy 4 500,0 millió forint 
támogatásban részesült.  
  
2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímcsoport 
eredeti előirányzata 1 200,0 millió forint volt. Az év végén e címről kormányzati hatáskörben 
a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a 32., 33., 34., és 35. címek létrehozásához 
840,0 millió forint átcsoportosítására került sor. Ez az előirányzat szolgált forrásul a települési 
önkormányzatok és társulások, valamint az általuk fenntartott intézményekben 
foglalkoztatottak részére a 2015. évben megítélt és 2016. évben esedékes, valamint a tárgyévi 
döntések alapján 2016. évben ténylegesen kifizetett létszámcsökkentéssel kapcsolatos, 
továbbá a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. 
évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetésekhez kötődő támogatásokra.  
A létszámcsökkentési igényeiket év közben három ütemben nyújthatták be a települési 
önkormányzatok, az I. ütemben 2016. április 8-áig, a II. ütemben 2016. július 8-áig, a III. 
ütemben 2016. szeptember 23-áig. A támogatások folyósítására a három ütemben összesen 60 
önkormányzatot érintően 117,2 millió forint összegben került sor. A 2015. évben megítélt, de 
2016. évben teljesítendő támogatás („áthúzódó”) kifizetése 10 önkormányzatot érintett 
összesen 22,9 millió forinttal. 
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A prémiumévek programmal kapcsolatos kifizetések 80 önkormányzatot 214,7 millió forint 
összegben érintettek.  
Mindezek figyelembevételével a fenti támogatások összesen 141 önkormányzat szervezési 
feladatai megoldását segítette, mindösszesen 354,8 millió forint összegben. 

  
3. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 
jogcímcsoportra 180,0 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzatból 
azon települési önkormányzat kaphatott támogatást, amelynél 2016. évben felmerült: 

• a honvédelemért felelős miniszter által biztosított 
szűrőberendezés/szűrőberendezések települési önkormányzatot terhelő, az 
üzemeltetési engedély kiadásának napjától az engedély visszavonásának napjáig 
számított üzemeltetési költség, továbbá 

• a szűrőberendezés/szűrőberendezések rendszerből való kivonásához szükséges 
engedélymódosítás miatti költség. 
  

Az év végén ezen előirányzatról kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján a 32., 33., 34., és 35. címek létrehozásához 85,0 millió forint 
átcsoportosítására került sor, melynek következtében 95,0 millió forint lett a módosított 
előirányzat. 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján 95 önkormányzat, 93,1 millió 
forint támogatásban részesült. 

  
4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása jogcímcsoport 
eredeti előirányzata 18 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4.  § (4) bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest 
Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó feladatok támogatására szolgált. A 
támogatást a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2016. évi működésére fordíthatta Budapest 
Főváros Önkormányzata. A megkötött támogatási szerződésben foglaltak alapján, augusztus 
hónapban 12 000,0 millió forint, majd a fennmaradó támogatási összeg 4 egyenlő részletben 
került folyósításra az önkormányzat számára.  

  
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímcsoport 
eredeti előirányzata 2 050,0 millió forint volt. Az előirányzatból támogatást –Budapest 
Főváros Önkormányzata kivételével – az a települési önkormányzat igényelhetett, amely a 
településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó 
szervezetet, illetve költségvetési szervet tartott fenn, továbbá a helyi közforgalmú közlekedés 
lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján 
közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós 
szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés). 
A támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK 
rendelete alapján megállapított a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő – 
tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig volt igényelhető. 
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi 
szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában 
került elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a 
településkategóriák tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 
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Az előirányzat teljes összege folyósításra került a 71 érintett önkormányzat részére. 
  
6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása jogcímcsoport eredeti 
előirányzata 550,0 millió forint volt. 

  
a) Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatására 500,0 
millió forint volt fordítható. E jogcím előirányzata a települési önkormányzatok 
pénzügyi-gazdálkodási feladatellátásához kapcsolódó  feltételek javítását 
szolgálta. Az önkormányzatok pályázati úton igényelhették a támogatást. 
November hónapban az erre fordítható előirányzatból 6 önkormányzat 63,0 millió 
forint összegű támogatásban részesült. Az év végén ezen előirányzatról 
kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a 32., 
33., 34., és 35. címek létrehozásához 435,0 millió forint átcsoportosítására került 
sor, amelynek következtében 65,0 millió forintra csökkent a módosított 
előirányzat.  

  
b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása eredeti előirányzata 50,0 millió 
forint volt, amely megegyezett a módosított előirányzattal.  
E jogcím az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében 
támogatást biztosított az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben, 
és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. A támogatást 
a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhették. A támogatást az 
államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók egyszeri 
elismerésére fordíthatták az önkormányzatok. Az államháztartásért felelős 
miniszter döntése alapján 71 önkormányzat 50,0 millió forint támogatásban 
részesült. 

  
7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímcsoporton jóváhagyott eredeti 
előirányzat 300,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgált a megyei önkormányzatok 
2016. évi váratlan kiadásai támogatására bevételeik figyelembevételével. A megyei 
önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 
támogatására együttesen kiadott pályázati kiírás alapján 19 megyei önkormányzat összesen 
300,0 millió forint összeget használt fel. 

  
8. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása új 
jogcímcsoportot a költségvetési törvényt módosító2016. évi LXXVI. törvény hozta létre 
100,0 millió forint előirányzattal. Az 1415/2016. (VII. 29.) Korm. határozat további 680,0 
millió forint többletforrást biztosított erre a célra, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím terhére. A módosított 780,0 millió forint 
előirányzatból 183 önkormányzat kapott támogatást, így az előirányzat 703,2 millió forintra 
teljesült.  
A támogatás célja, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. július 1-től továbbra is 
ellátó helyi önkormányzat számára a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi 
CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 10. § (5) bekezdésben előírt térítésmentes ellátáshoz a 
(10) bekezdés alapján igényelhető összeg biztosítva legyen. A támogatásra azon települési 
önkormányzatok pályázhattak, amelyek a Kstv. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint 2016. 
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július 1-től a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés lejártáig a közszolgáltatást 
továbbra is biztosítják. 
  

2. alcím: Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 
  

1.  Lakossági közműfejlesztés támogatására az Országgyűlés által jóváhagyott eredeti 
előirányzat 1 200,0 millió forint volt. 
Az év végén ezen előirányzatról kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján a 32., 33., 34., és 35. címek létrehozásához 1 180,0 millió forint 
átcsoportosítására került sor, amelynek következtében 20,0 millió forintra alakult a módosított 
előirányzat. A támogatásra jogosult önkormányzatok a Magyar Államkincstáron keresztül 
(negyedévente) igényelték a támogatás összegét.  Az év során összesen 16,8 millió forint 
összegű támogatás került folyósításra. 
   
2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának 300,0 millió forintos eredeti előirányzata 
változatlan módosított előirányzattal és ezzel azonos összegű teljesítéssel segítette 42 
önkormányzat esetében e közlekedési forma fenntartását. A támogatást a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 2016. évi kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt 
LVF/2571/2016-NFM. számú pályázati kiírása  szerint lehetett igényelni. Az előirányzat a 
meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgált. 

  
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímcsoport eredeti előirányzata 
5 400,0 millió forint volt. A jogcímcsoportra fejezeti hatáskörben a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján év közben első 
alkalommal 1 000,0 millió forint, majd további 1 000,0 millió forint került átcsoportosításra, 
így a módosított előirányzat 7 400,0 millió forintra emelkedett. Valamennyi jogcímet 
figyelembe véve az éves előirányzat 7 398,2 millió forintra teljesült. A helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázati kiírást tett közzé az 
alábbi céloknak megfelelő fejlesztési támogatások igénylésére.  
  

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 
eredeti előirányzata 2 000,0 millió forint volt. A helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján év közben a 
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 600,0 millió forinttal 
emelkedett meg e jogcím előirányzata. 
Az előirányzatból pályázat útján támogatást igényelhetett a települési 
önkormányzat, az önkormányzati tulajdonban lévő, települési önkormányzat, 
továbbá társulás által fenntartott, a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás 
mértéke 30,0 millió forint volt. 
A pályázati előirányzatból 122 önkormányzat részesült 2 599,6 millió forint 
összegű támogatásban. 
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b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím 
eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt. A módosított előirányzat 200,0 millió 
forinttal 700,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzatból pályázati úton 
támogatást igényelhetett a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, 
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új 
sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 
20,0 millió forint volt. Ezen pályázati előirányzatból 45 önkormányzat részesült 
699,0 millió forint összegű támogatásban.  
  
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása részcél eredeti előirányzata  
2 500,0 millió forint volt. Év közben az Önkormányzati elszámolásokról e 
jogcímre átcsoportosított 1 200,0 millió forint 3 700,0 millió forintra alakította a 
módosított előirányzatot. Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati 
úton támogatást igényelhetett – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a 
közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, 
karbantartására. A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntött. A pályázati előirányzatból 
363 önkormányzat részesült 3 699,6 millió forint összegű támogatásban. 

  
d) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása eredeti előirányzata 400,0 millió 
forint volt. Az előirányzatból pályázati úton igényelhető támogatás a szolgáltatói 
nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan fejlesztését, 
felújítását szolgálja, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez 
jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása. Nem volt nyújtható a támogatás 
olyan fejlesztésekre, felújításokra, amely férőhelybővítéssel jár együtt. Az 
igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint volt. 
Az előirányzat teljesüléseként a tárcaközi bizottság javaslata alapján az 
államháztartásért felelős miniszter döntését követően 24 önkormányzat részesült 
400,0 millió forint összegű támogatásban. 
 

4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása eredeti előirányzata 2 500,0 millió 
forint volt. Szeptember hónapban fejezeti hatáskörben e jogcímről átcsoportosításra került 
1 267,0 millió forint, és ezzel 1 233,0 millió forintra módosult az előirányzat. 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhetett új 
önkormányzati óvoda létrehozására, az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési 
önkormányzat, továbbá társulás által fenntartott, óvodai feladatellátást szolgáló intézmény 
férőhelyeinek növelésére és kapcsolódó fejlesztések, felújítások megvalósítására. A 
támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter 
döntött. A támogatásban részesült 17 önkormányzat 1 117,0 millió forint összegben jutott 
támogatáshoz. Az előirányzat 116,0 millió maradvánnyal teljesült. 

  
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 
jogcím eredeti előirányzata 806,0 millió forint volt. Az előirányzat felhasználása az emberi 
erőforrásokért felelős miniszteráltal – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
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államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – közzétett pályázati kiírása alapján történt. 
Az előirányzat 796,6 millió forint összegben teljesült a következő célokra: 

 
a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata 300,0 millió forint 
volt. Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást 
igényelhetett az általa fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás 
alapján működő közművelődési intézmény, vagy közösségi színtér technikai, 
műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének 
karbantartására, felújítására. E támogatásból 558 önkormányzat 293,6 millió forint 
összegben részesült. 
  
b) Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 
támogatása előirányzata 136,0 millió forint volt. Az előirányzatból a 
járásszékhely települési önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata, 
valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok pályázati úton igényelhettek 
támogatást az általuk fenntartott múzeum modellértékű jó gyakorlatainak 
kidolgozására. A támogatásból  16 önkormányzat részére került jóváhagyásra 
támogatás, az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 
  
c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 
előirányzata 370,0 millió forint volt. Az előirányzatból a települési önkormányzat 
pályázati úton támogatást igényelhetett az általa fenntartott vagy támogatott 
muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez. Az előirányzatból 106 önkormányzat 
részesült 367,0 millió forint támogatásban. 

  
6. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása jogcímcsoport eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt. 
Év végén ezen előirányzatról kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján a 32., 33., 34., és 35. címek létrehozásához 210,0 millió forint 
átcsoportosítására került sor, így a módosított előirányzat 90,0 millió forint lett. Folyósításra 4 
önkormányzat esetében (9 jogosult személy részére) összesen 83,4 millió forint összegben 
került sor. Az előirányzatból támogatást igényelhetett a települési önkormányzat azon 
magánszemély tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült – építési és 
használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel rendelkező – lakott lakóépülete a 2002. január 
15-éig benyújtott kérelme és a szakértői vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. 
Az igényelt támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az épületek 
károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolta be. A támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 
kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet határozta meg. A támogatási 
igényeket – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság folyósításra vonatkozó 
kezdeményezésének sorrendjében – a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat mértékéig 
lehetett teljesíteni. 
  
7. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása eredeti előirányzata 1 000,0 millió forint 
volt. Fejezeti hatáskörben e jogcím előirányzata év közben első alkalommal 2 267,0 millió 
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forinttal, majd további 1 000,0 millió forinttal növekedett, melynek eredményeként 4 267,0 
millió forintra emelkedett a módosított előirányzat. A támogatásból 172 önkormányzat 
összesen 4 261,6 millió forint összegű támogatásban részesült.  
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhetett az 
óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló  

• új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, 
• az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények 

kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges 
eszközök beszerzésére. 

A támogatásról tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter 
döntött. 

  
8. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 
támogatása eredeti előirányzata 12 500,0 millió forint volt. A költségvetési törvényt módosító 
2016. évi LXXVI. törvény alapján (Országgyűlési hatáskörben) e jogcím előirányzata további 
12 500,0 millió forinttal megnövekedett. A költségvetési törvény módosítása tükrözte azt a 
kormányzati szándékot, hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok 
fejlesztési támogatási rendszere négy év helyett három év alatt biztosítsa az érintettek részére 
a fejlesztési forrást. Év végén ezen előirányzatról kormányzati hatáskörben a 1818/2016. 
(XII. 22.) Korm. határozat alapján a 32., 33., 34., és 35. címek létrehozásához 2 985,0 millió 
forint átcsoportosítására került sor. Mindezek alapján a módosított előirányzat 22 015,0 millió 
forintra alakult. 
  
Az előirányzatból a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért 
felelős miniszterrel egyetértésben kiírt pályázat értelmében a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. §-a szerinti, a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-74. §-ai 
és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-
68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett, vagy törlesztési célú 
támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására nyílt 
lehetőség.  
A tárcaközi bizottság javaslata alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntését 
követően 1 139 önkormányzat 22 012,7 millió forint támogatásban részesült.  
  
9. Az egy- és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszainak 
karbantartásának támogatása eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzat 
Budapest Főváros Önkormányzata területén lévő egy- és kétszámjegyű országos 
főközlekedési utak karbantartásának támogatására szolgál. A vissza nem térítendő támogatás 
50%-ának a folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történik. A további részlet 
2016. évi – szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az 
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2016. november 15-éig elszámolt. 
A nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért 
felelős miniszter – mint támogató – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
egyetértésével a támogatás részletszabályairól december hónapban szerződést kötött Budapest 
Főváros Önkormányzatával. A támogatás felének, azaz 250,0 millió forintnak az utalása 
megtörtént. Ezzel az előirányzat  felhasználása 50%-ra teljesült. 
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3. alcím: Önkormányzatok rendkívüli támogatása  

 
Az alcím eredeti előirányzatára 25 000,0 millió forintot hagyott jóvá az Országgyűlés. Az év 
végén ezen előirányzatról kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 
alapján a 32., 33., 34., és 35. címek létrehozásához 15 700,0 millió forint átcsoportosítására 
került sor, amelynek következtében 9 300,0 millió forintra alakult a módosított előirányzat. 
A 2016. évben kiírt megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása pályázati kiírás alapján 
1236 önkormányzat 8 265,6 millió forint rendkívüli önkormányzati – ebből 6 önkormányzat 
összesen 70,3 millió forint összegű visszatérítendő támogatásban –, valamint 140 
önkormányzat 866,8  millió forint rendkívüli szociális támogatásban részesült. Összesen 1290 
önkormányzat részesült 9 132,3 millió forint összegű támogatásban. A visszafizetéseket, 
illetve egy önkormányzat esetében a lemondott támogatást is figyelembe véve a pénzügyi 
teljesítés 9 089,1 millió forint lett. 

 
Ez a jogcím nyújt továbbá fedezetet a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában 
közreműködő pénzügyi gondnokok díjának költségvetési támogatására is. 2016. évben egy 
befejezett adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódóan (Sárazsadány önkormányzatát érintően) 
került sor 3,0 millió forint folyósítására. 

  
4. alcím: Egyedi önkormányzati támogatások  
  

A költségvetési törvény több önkormányzat esetében egyedi támogatásról döntött. Ezek a 
következők: 

  

No. Jogcímcsoport 
2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
teljesítés 

a) 
Békásmegyeri vásárcsarnok/piac 
rekonstrukciójának támogatása 

150,0 75,0 75,0 

b) 
Normafa Park kiemelt beruházás 
támogatása 

620,0 620,0 620,0 

c) 

Csurgó Város Önkormányzat 
támogatása Sótonyi László Sport- és 
Szabadidőcentrum felújítása és 
bővítése céljából 

700,0 700,0 700,0 

d) 
Pannon Park beruházási projekt 
2016. évi munkálatainak 
megvalósítására 

5 000,0 2 725,0 2 725,0 

e) 

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed 
és a Kodály Központ 
üzemeltetésének és programjai 
megvalósításának támogatása 

500,0 500,0 500,0 
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f) 

Veszprém Aréna multifunkcionális 
sport- és rendezvénycsarnok építési 
beruházásával összefüggő tőke- és 
kamattartozás átvállalása 

605,8 605,8 605,8 

g) 

Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, 
valamint a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő fejlesztésének 
megvalósítása 

400,0 700,0 700,0 

h) 
Budapest II. kerületi, pesthidegkúti 
uszoda beruházása 

300,0 300,0 300,0 

Összesen: 8 275,8 6 225,8 6 225,8 

  
E jogcímcsoport eredeti előirányzata 8 275,8 millió forint volt. A költségvetési törvényt 
módosító 2016. évi LXXVI. törvény alapján (Országgyűlési hatáskörben) e jogcím 
előirányzata további 1 050,0 millió forinttal megnövekedett (kettő beruházás előirányzatát 
érintve: a Pannon Park projekt támogatási összege emelkedett 450,0 millió forinttal, illetve a 
mezőkövesdi beruházásé 600,0 millió forinttal). Év végén ezen előirányzatról kormányzati 
hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a 32., 33., 34., és 35. címek 
létrehozásához 3 100,0 millió forint átcsoportosítására került sor (három beruházást érintően), 
ennek eredményeként alakult ki a 6 225,8 millió forintot kitevő módosított előirányzat, mely 
teljes egészében folyósításra került.   

 
  
5. alcím: Önkormányzati elszámolások 
  

Az Önkormányzati elszámolások eredeti előirányzata 15 112,9 millió forint volt, amely 
mindösszesen 13 294,3 millió forinttal csökkent a következők eredményeként: 
 1. Az Országgyűlés és Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások következtében 
14 820,0 millió forint átcsoportosítása vált szükségessé 2016. év folyamán e címről az 
alábbiak szerint:  

  

1048/2016. (II. 15.) Korm. határozat alapján az új 12-13. címek 
létrehozására 

 -88,0 millió forint, 

1149/2016. (III. 25.) Korm. határozat alapján az új 15. cím 
létrehozására 

 -1 170,0 millió forint, 

1258/2016. (VI. 6.) Korm. határozat alapján az új 16. cím 
létrehozására 

 -500,0 millió forint, 

1391/2016. (VII. 21.) Korm. határozat alapján  -200,0 millió forint, 
1434/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján az új 17. cím 
létrehozására 

 -182,0 millió forint, 

1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján az új 18. cím 
létrehozására 

 -3 000,0 millió forint, 

1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján  -50,0 millió forint, 
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1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat alapján az új 20. cím 
létrehozására 

 -950,0 millió forint, 

1553/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján az új 21. cím 
létrehozására 

 -250,0 millió forint, 

1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozat alapján az új 24. cím 
létrehozására 

 -75,0 millió forint, 

1653/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján az új 26. cím 
létrehozására 

 -675,0 millió forint, 

1776/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az új 27. cím 
létrehozására 

 -950,0 millió forint, 

1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az új 32-35. címek 
létrehozására 

 -5 300,0 millió forint, 

a költségvetési törvényt módosító 2016. évi LXXVI. törvény alapján 
a jogcím eredeti előirányzata csökkent 

 -1 430,0 millió forinttal. 

  
2. Fejezeti hatáskörben végrehajtott alábbi módosítások 12 573,2 millió forinttal növelték az 
előirányzatot: 

 

a helyi önkormányzatok által 2016. évi feladatmutatóit érintő 
felmérések (lemondások, pótigények, feladat átadások, átvételek) 
eredményeként rendelkezésre álló források 

3 225,0 millió forint, 

a helyi önkormányzatok által az év során folyamatosan visszafizetett 
összegek 

9 348,2 millió forint. 

  
míg az alábbiak csökkentették 6 800,0 millió forinttal az előirányzatot: 

  
átcsoportosítás a „Gyermekétkeztetés támogatása” jogcímcsoportra  -800,0 millió forint, 
átcsoportosítás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések” jogcímcsoportra 

 -2 000,0  millió forint, 

átcsoportosítás az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása” jogcímcsoportra 

 -2 000,0  millió forint, 

átcsoportosítás a „Modern városok Program támogatás” 
jogcímcsoportra 

 -2 000,0  millió forint. 

 
Összességében a 14 820,0 millió forintot kitevő Országgyűlési és Kormány hatáskörben, és az 
5 773,2 millió forint fejezeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások eredményeként 
6 066,1 millió forintra alakult ezen alcím módosított előirányzata.  
 
Ettől a teljesítés 1 818,6 millió forinttal maradt el. Az Önkormányzati elszámolások terhére az 
alábbi kifizetések teljesültek 4 247,5 millió forint összegben: 

  

A támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján 
a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező 
pótigény összege          

 1 193,3 millió forint, 
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A kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék 
ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan 
megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege és 
kamatai                                  

569,1 millió forint, 

Az egyedi költségvetési támogatások 2015. évi ütemének áthúzódó 
kifizetései 

325,0 millió forint, 

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítésének támogatása. E támogatásra 2016. évben 
már nem lehetett pályázatot benyújtani, csak a korábbi években 
megítélt és támogatási szerződésben rögzített, a helyi önkormányzat 
és társulása által megvalósítandó európai uniós fejlesztési célú 
pályázataihoz szükséges saját forrás központi költségvetési 
támogatásból adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére kerülhetett 
sor. E teljesítések az önkormányzatokkal kötött támogatási 
szerződések alapján 197 db pályázatot érintettek 

2 160,1 millió forint. 

 
6. alcím: Vis maior támogatás 

  
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a helyi önkormányzatoknak 2016. évben is 
lehetőségük volt a vis maior keret terhére támogatást igényelni az előre nem látható 
természeti, vagy más eredetű veszély miatt szükségessé vált védekezés többletkiadásainak és 
az önkormányzati tulajdonban keletkezett károk helyreállításának finanszírozására.  
A költségvetési törvényben e célra 7 700,0 millió forint eredeti előirányzatot hagyott jóvá az 
Országgyűlés. Év közben e címről kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján a 32., 33., 34., és 35. címek létrehozásához 1 100,0 millió forint 
átcsoportosítására került sor. Ennek következtében a módosított előirányzat 6 600,0 millió 
forintra alakult. 
  
A vis maior támogatás alcím előirányzatából 2016. évben – 358 önkormányzatot érintően – 
511 pályázati döntés mellett 6 544,0 millió forint támogatás került kifizetésre. Ezen belül e 
tárgyévi kifizetésből a korábbi évek döntéseire 249 pályázatot érintően 5 197,9 millió forintot 
folyósított a központi költségvetés. 
  

3. cím: Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a 
Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása  

 
E jogcím eredeti előirányzata 2 042,0 millió forint volt, amely 562,4 millió forinttal csökkent 
a következők eredményeként: 
Kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal az új 32., 33., 34., 35. 
önkormányzati címekre forrást biztosítandó 31,6 millió forint elvonás történt. A feladatellátás 
önkormányzati körön kívüli átadása az Emberi Erőforrások Minisztérium 20. cím 19. alcím 4. 
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a 
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása jogcímcsoportjára, valamint a pótigények és 
lemondások egyenlegeként együttesen 530,8 millió forint fejezeti hatáskörben történő 
átcsoportosítást eredményezett. 
Összességében 1 479,6 millió forintra alakult ezen cím módosított előirányzata, amelyből 
1 454,1 millió forint összegű lett a teljesítés.  
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A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Kormány hatáskörben létrehozott új 
címei: 

• A Kormány az 1009/2016. (I. 20.) Korm. határozatban döntött a 4. Szociális kiegészítő 
pótlék támogatása cím létrehozásáról. A kötelezettség forrását – mely 8 500,0 millió 
forint – a költségvetési törvény 20. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az 
államháztartásért felelős miniszter biztosította. 
 

• A Kormány az 1047/2016. (II. 15.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 34. Céltartalékok cím 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére) az 5. A költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja cím létrehozásáról 8 700,0 millió forint 
összegben. Év végén kormányzati hatáskörben a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozattal az új 32., 33., 34., 35. önkormányzati címekre forrást biztosítandó 
1 400,0  millió forint elvonás történt. A támogatás a nettó finanszírozás keretében 
került folyósításra, mely 7 294,2 millió forintra teljesült. 

 
• A Kormány az 1885/2015. (XII. 3.) Korm. határozatban döntött a Modern Városok 

Program támogatása cím létrehozásáról. A költségvetési törvény 35. §-ának (1) 
bekezdése alapján a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2015. évben év 
közben létrehozott új címek, illetve alcímek 2015. december 31-ei pozitív egyenlege 
esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és alcímek 2016. 
évi címrendbe történő felvételéről és a 2015. december 31-én fennálló pozitív 
egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról. E felhatalmazás alapján az 
államháztartásért felelős miniszter létrehozta a 6. Modern Városok Program 
támogatása címet, 24 000,0 millió forint forrást biztosítva. Ezt követően e cím terhére 
a Kormány az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozatában döntött a XI. 
Miniszterelnökség fejezet 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport 
24 000,0 millió forinttal történő létrehozásáról. 
 

• A Kormány 1857/2015. (XI. 30.) határozatában döntött a Szent Márton Emlékévhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatásáról 2 500,0 millió forint 
biztosításával. 2015. december 31-éig szerződéskötésre nem került sor, így 2016. 
évben a költségvetési törvény 35. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az államháztartásért felelős miniszter létrehozta a 7. Szent Márton Emlékévhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása címet, 2 500,0 millió forint 
forrást biztosítva rá. 2016. év során a támogatási szerződés megkötésre került, amely 
alapján az előirányzat teljes mértékben teljesült.  

  
• A Kormány 1973/2015. (XII. 23.) határozatában döntött a Székesfehérvári sportcélú 

beruházások támogatásáról 900,0 millió forint biztosításával. 2015. december 31-éig 
szerződéskötésre nem került sor, így 2016. évben a költségvetési törvény 35. §-ának 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásért felelős miniszter 
létrehozta a 8. Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása címet 900,0 millió 
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forint biztosításával. 2016. év során a támogatási szerződés megkötésre került, amely 
alapján az előirányzat teljes mértékben teljesült.  
  

• A Kormány 2006/2015. (XII. 29.) határozatában döntött az Egyes önkormányzatok 
feladatainak támogatása I. cím (82 alcímet tartalmazóan), támogatásáról 
12 420,0 millió forint biztosításával. 2015. december 31-éig egyedül Abaújvár 
Községi Önkormányzattal került sor támogatási szerződés megkötésére 23,0 millió 
forint támogatási összeggel. Így 2016. évben a költségvetési törvény 35. §-ának 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásért felelős miniszter 
létrehozta a 9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. címet 
12 397,0 millió forint biztosításával. kormányzati  hatáskörben az 1553/2016. (X. 13.) 
Korm. határozat alapján e címre (Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének 
támogatására) további 100,0 millió forint többlet forrás került. 2016. december 31-éig 
(2 önkormányzat kivételével Dég és Jászivány Községek összesen 15,0 millió forint) 
megkötésre kerültek a támogatási szerződések, amelyek alapján 12 482,0 millió 
forintra teljesült az előirányzat.  

  
• A Kormány 2006/2015. (XII. 29.) határozatában döntött az Egyes önkormányzatok 

feladatainak támogatása II. cím (53 alcímet tartalmazóan) létrehozásáról 5 575,5 
millió forint biztosításával. 2015. december 31-éig szerződéskötésre nem került sor, 
így 2016. évben a költségvetési törvény 35. §-ának (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az államháztartásért felelős miniszter létrehozta a 10. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása II. címet 5 575,5 millió forint biztosításával. 
2016. december 31-éig (2 önkormányzat Pitvaros, Tiszaigar Községek kivételével 
összesen 140,0 millió forint) megkötésre kerültek a támogatási szerződések, amelyek 
alapján 5 435,5 millió forintra teljesült az előirányzat. 

  
• A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 

előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1049/2016. (II. 15.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím terhére) a 11. A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának 
támogatása cím létrehozásáról 743,4 millió forint összegben. Az önkormányzatokért 
felelős miniszter Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzattal támogatási szerződést kötött, amely alapján az előirányzat teljes 
összegben teljesült.  
  

• A Kormány az 1048/2016. (II. 15.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím terhére) a 12. Páty Község feladatainak támogatása (44,0 millió 
forint) és a 13. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatinak támogatása címek 
létrehozásáról (44,0 millió forint). 2016. december 31-éig mindkét önkormányzattal 
megkötésre került a támogatási szerződés, így az előirányzat teljes összegben teljesült. 
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•  A Kormány az 1149/2016. (III. 25.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím terhére) a 15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális 
intézményei működtetésének támogatása cím létrehozásáról 1 170,0 millió forint 
összegben. Az önkormányzatokért felelős miniszter Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával támogatási szerződést kötött, amely alapján az előirányzat teljes 
összegben teljesült.  
  

• A Kormány az 1258/2016. (VI. 6.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím 5. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) 
a 16. Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása cím 500,0 millió forint 
összegű előirányzattal történő létrehozásáról. Az önkormányzatokért felelős miniszter 
Körmend Város Önkormányzatával támogatási szerződést kötött, amely alapján az 
előirányzat teljes összegben teljesült.  
  

• A Kormány az 1434/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím 5. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) 
a 17. Kiegészítő támogatás a Veszprémi Aréna multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalás 
támogatása javára 182,0 millió forint összegű előirányzatról. Az önkormányzatokért 
felelős miniszter Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával támogatási 
szerződést kötött, amely alapján az előirányzat teljes összegben teljesült.  
  

• A Kormány az 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím előirányzata terhére) a 18. A helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása cím 
létrehozásáról 3 000,0 millió forint összegben. Az önkormányzatok igényfelmérését 
követően a rendelkezés álló előirányzat erejéig, a belügyminiszter döntését követően 
2 289 önkormányzat november hónapban részesült 2 998,9 millió forint támogatásban.  
  

• A Kormány az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban döntött (a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére) a 19. 
Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a 
forgalom-iránytással kapcsolatban felmerült költségek támogatása cím létrehozásáról 
64,1 millió forint összegben. Az önkormányzatokért felelős miniszter Budapest I. 
Kerület Budavári Önkormányzattal támogatási szerződést kötött, amely alapján a 
támogatás teljes összege november hónapban utalványozásra került.  
  

• A Kormány az 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím 5. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) 
a 20. A Normafa Park megvalósításához és működéséhez, az Eötvös út új 
nyomvonalának kialakításához és az ehhez kapcsolódó parkoló kialakításához 
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támogatás cím létrehozásáról 950,0 millió forint összeget biztosítva. Az 
önkormányzatokért felelős miniszter, Budapest Főváros, XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzattal támogatási szerződést kötött, amely alapján az előirányzat december 
hónapban teljes összegben felhasználásra került.  
  

• A Kormány az 1553/2016. (X. 13.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím terhére) a 21. Balmazújváros sportlétesítmény 
fejlesztésének támogatása cím létrehozásáról 150,0 millió forint összegben. Az 
önkormányzatokért felelős miniszter, Balmazújváros Város Önkormányzattal 
támogatási szerződést kötött, amely alapján az előirányzat december hónapban teljes 
összegben teljesült.  
  

• A Kormány az 1557/2016. (X. 13.) Korm. határozatban döntött (a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére) a 22. 
Komádi Város infrastruktúra fejlesztés támogatása cím létrehozásáról 100,0 millió 
forint összegben. 2016. december 31-éig támogatási szerződés megkötésére nem 
került sor, így a támogatás, így az előirányzatból teljesítés nem történt. 
  

• A Kormány az 1588/2016. (X. 27.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium igazgatása cím terhére) a 23. Vasmegyer Község feladatnak támogatás 
cím létrehozásáról 38,0 millió forint összegben. Az önkormányzatokért felelős 
miniszter, Vasmegyer Község Önkormányzatával támogatási szerződést kötött, amely 
alapján az előirányzat november hónapban teljes összegben teljesült.  
  

• A Kormány az 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím 5. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) 
a 24. Makó Város közterület fejlesztésének támogatása cím létrehozásáról 75,0 millió 
forint összegben. Az önkormányzatokért felelős miniszter, Makó Város 
Önkormányzatával támogatási szerződést kötött, amely alapján az előirányzat 
december hónapban teljes összegben teljesült.  
  

• A Kormány az 1594/2016. (X. 28.) Korm. határozatban döntött (a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére) a 25. 
Göd Város infrastruktúra fejlesztés támogatása cím létrehozásáról 562,0 millió forint 
összegben. 2016. december 31-éig támogatási szerződés megkötésére nem került sor, 
folyósítás nem történt. 
  

• A Kormány az 1653/2016. (XI. 17.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím terhére) a 26. Szentkirályszabadja működőképességének 
támogatása cím létrehozásáról 675,0 millió forint összegben. Az önkormányzatokért 
felelős miniszter, Szentkirályszabadja Község Önkormányzatával támogatási 
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szerződést kötött, amely alapján az előirányzat teljes összege december hónapban 
folyósításra került.  
  

• A Kormány az 1776/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím 5. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) 
a 27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának 
támogatása cím létrehozásáról 950,0 millió forint összegben. Az önkormányzatokért 
felelős miniszter, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával támogatási 
szerződést kötött, amely alapján az előirányzat december hónapban teljes mértékben 
teljesült.  
  

• A Kormány az 1797/2016. (XII. 19.) határozatában döntött (a költségvetési törvény 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
igazgatása cím terhére) a következő címek létrehozásáról:  

• 29. Döge község útfelújítási feladatainak támogatása 110,0 millió forint 
összegben; 

• 30. Pátroha önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése 8,0 millió forint 
összegben; 

• 31. Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz 
elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása 122,0 millió forint összegben. 

Az önkormányzatokért felelős miniszter Pátroha Községi támogatási szerződést kötött, 
amely alapján az előirányzat december hónapban teljes mértékben teljesült. Döge 
Község Önkormányzatával és Kisvárda Város Önkormányzatával 2016. december 31-
éig nem került sor a támogatási szerződés megkötésére, ezen előirányzatok nem 
teljesültek. 
  

• A Kormány az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési 
törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 1. A helyi önkormányzatok 
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím, 2. A helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím 3. Támogató szolgáltatások, közösségi 
ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének 
támogatása cím, 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása cím, 5. A költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja cím továbbá a költségvetési 
törvény LXXII. Egészségbiztosítási Alap cím terhére) a következő címek 
létrehozásáról:  

• 32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. cím 19 045,3 millió forint 
összegben (88 alcímre vonatkozóan), 

• 33. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. cím 15 236,7 millió forint 
összegben (95 alcímre vonatkozóan), 

• 34. Önkormányzatok feladatainak támogatása III. cím 10 297,0 millió forint 
összegben (73 alcímre vonatkozóan), 

• 35. Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. cím 4 297,6 millió forint 
összegben (61 alcímre vonatkozóan). 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

KIADÁSOK 665 385,1 662 041,7 12 220,0 675 411,7--51 223,41 919,6674 261,7 727 404,7

3. Központi előirányzat 665 385,1 662 041,7 12 220,0 675 411,7--51 223,41 919,6674 261,7 727 404,7
665 385,1 662 041,7 12 220,0 675 411,7--51 223,41 919,6674 261,7 727 404,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok működésének támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 1

KIADÁSOK 143 174,8 146 040,3 -- 144 741,0---54,7-1 240,0146 040,3 144 745,6 -- --

1 Működési költségvetés 143 174,8 146 040,3 -- 144 741,0---54,7-1 240,0146 040,3 144 745,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 143 174,8 146 040,3 -- 144 741,0---54,7-1 240,0146 040,3 144 745,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 143 174,8 146 040,3 -- 144 741,0------146 040,3 144 745,6

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )11 2

KIADÁSOK 72,5 76,3 -- 64,3--1,3--76,3 77,6 -- --

1 Működési költségvetés 72,5 76,3 -- 64,3--1,3--76,3 77,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 72,5 76,3 -- 64,3--1,3--76,3 77,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 72,5 76,3 -- 64,3------76,3 77,6

Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 3

KIADÁSOK 2 000,0 2 000,0 -- 2 000,0------2 000,0 2 000,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 000,0 2 000,0 -- 2 000,0------2 000,0 2 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 000,0 2 000,0 -- 2 000,0------2 000,0 2 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 000,0 2 000,0 -- 2 000,0------2 000,0 2 000,0

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

11 4

KIADÁSOK 86,9 87,0 -- 93,3--6,3--87,0 93,3 -- --

1 Működési költségvetés 86,9 87,0 -- 93,3--6,3--87,0 93,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 86,9 87,0 -- 93,3--6,3--87,0 93,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 86,9 87,0 -- 93,3------87,0 93,3

Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 5

KIADÁSOK 4 891,3 4 891,3 -- 4 891,3------4 891,3 4 891,3 -- --

1 Működési költségvetés 4 891,3 4 891,3 -- 4 891,3------4 891,3 4 891,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 891,3 4 891,3 -- 4 891,3------4 891,3 4 891,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 891,3 4 891,3 -- 4 891,3------4 891,3 4 891,3

A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )11 6

KIADÁSOK 843,0 1 000,0 -- 732,2---73,1-190,01 000,0 736,9 -- --

1 Működési költségvetés 843,0 1 000,0 -- 732,2---73,1-190,01 000,0 736,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 843,0 1 000,0 -- 732,2---73,1-190,01 000,0 736,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 843,0 1 000,0 -- 732,2------1 000,0 736,9

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ( 04102 
Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )

21 1
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IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 140 089,5 148 539,8 -- 143 642,5---350,5-4 540,0148 539,8 143 649,3 -- --

1 Működési költségvetés 140 089,5 148 539,8 -- 143 642,5---350,5-4 540,0148 539,8 143 649,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 140 089,5 148 539,8 -- 143 642,5---350,5-4 540,0148 539,8 143 649,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 140 089,5 148 539,8 -- 143 642,5------148 539,8 143 649,3

Óvodaműködtetési támogatás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )21 2

KIADÁSOK 20 263,8 22 893,2 -- 22 831,5---42,4--22 893,2 22 850,8 -- --

1 Működési költségvetés 20 263,8 22 893,2 -- 22 831,5---42,4--22 893,2 22 850,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20 263,8 22 893,2 -- 22 831,5---42,4--22 893,2 22 850,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20 263,8 22 893,2 -- 22 831,5------22 893,2 22 850,8

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása ( 04102 Iskoláskorúk általános 
iskolai oktatása )

21 3

KIADÁSOK 500,5 501,7 -- 467,0---11,9--501,7 489,8 -- --

1 Működési költségvetés 500,5 501,7 -- 467,0---11,9--501,7 489,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,5 501,7 -- 467,0---11,9--501,7 489,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,5 501,7 -- 467,0------501,7 489,8

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )21 4

KIADÁSOK 2 500,8 2 500,0 -- 2 500,8--0,8--2 500,0 2 500,8 -- --

1 Működési költségvetés 2 500,8 2 500,0 -- 2 500,8--0,8--2 500,0 2 500,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 500,8 2 500,0 -- 2 500,8--0,8--2 500,0 2 500,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 500,8 2 500,0 -- 2 500,8------2 500,0 2 500,8

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai 
előkészítés )

21 5

KIADÁSOK 2 324,1 5 360,4 -- 3 201,7---94,3-2 060,05 360,4 3 206,1 -- --

1 Működési költségvetés 2 324,1 5 360,4 -- 3 201,7---94,3-2 060,05 360,4 3 206,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 324,1 5 360,4 -- 3 201,7---94,3-2 060,05 360,4 3 206,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 324,1 5 360,4 -- 3 201,7------5 360,4 3 206,1

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 1

KIADÁSOK 21 164,9 1 070,4 -- 50,5-----1 005,01 070,4 65,4 -- --

1 Működési költségvetés 21 164,9 1 070,4 -- 50,5-----1 005,01 070,4 65,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21 164,9 1 070,4 -- 50,5-----1 005,01 070,4 65,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 21 164,9 1 070,4 -- 50,5------1 070,4 65,4

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )31 2

KIADÁSOK 30 124,3 35 012,5 -- 35 012,5------35 012,5 35 012,5 -- --

1 Működési költségvetés 30 124,3 35 012,5 -- 35 012,5------35 012,5 35 012,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30 124,3 35 012,5 -- 35 012,5------35 012,5 35 012,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 30 124,3 35 012,5 -- 35 012,5------35 012,5 35 012,5

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 3
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IX.  fejezet
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2016. évi 
előirányzat
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hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 49 677,4 50 233,3 -- 49 326,1---904,6--50 233,3 49 328,7 -- --

1 Működési költségvetés 49 677,4 50 233,3 -- 49 326,1---904,6--50 233,3 49 328,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 49 677,4 50 233,3 -- 49 326,1---904,6--50 233,3 49 328,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49 677,4 50 233,3 -- 49 326,1------50 233,3 49 328,7

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti 
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása ( 06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás )

31 4

KIADÁSOK 22 221,9 22 325,8 -- 22 267,5--29,1-82,922 325,8 22 272,0 -- --

1 Működési költségvetés 22 221,9 22 325,8 -- 22 267,5--29,1-82,922 325,8 22 272,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22 221,9 22 325,8 -- 22 267,5--29,1-82,922 325,8 22 272,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22 221,9 22 325,8 -- 22 267,5------22 325,8 22 272,0

Gyermekétkeztetés támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 5

KIADÁSOK 61 061,2 71 740,0 -- 70 265,1---1 385,91,871 740,0 70 355,9 -- --

1 Működési költségvetés 61 061,2 71 740,0 -- 70 265,1---1 385,91,871 740,0 70 355,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 61 061,2 71 740,0 -- 70 265,1---1 385,91,871 740,0 70 355,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 61 061,2 71 740,0 -- 70 265,1------71 740,0 70 355,9

Szociális ágazati pótlék ( 06161 Egyéb szociális támogatások )31 6

KIADÁSOK 5 395,1 5 935,5 -- 5 363,7-----560,05 935,5 5 375,5 -- --

1 Működési költségvetés 5 395,1 5 935,5 -- 5 363,7-----560,05 935,5 5 375,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 395,1 5 935,5 -- 5 363,7-----560,05 935,5 5 375,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 395,1 5 935,5 -- 5 363,7------5 935,5 5 375,5

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez ( 06213 
Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás )

31 7

KIADÁSOK -- 1 402,2 -- 1 670,3--268,1--1 402,2 1 670,3 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 402,2 -- 1 670,3--268,1--1 402,2 1 670,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 402,2 -- 1 670,3--268,1--1 402,2 1 670,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 402,2 -- 1 670,3------1 402,2 1 670,3

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 1

KIADÁSOK 2 595,0 2 595,0 -- 2 595,0------2 595,0 2 595,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 595,0 2 595,0 -- 2 595,0------2 595,0 2 595,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 595,0 2 595,0 -- 2 595,0------2 595,0 2 595,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 595,0 2 595,0 -- 2 595,0------2 595,0 2 595,0

Megyei könyvtárak feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

41 1 2

KIADÁSOK 2 851,5 2 851,5 -- 2 851,5------2 851,5 2 851,5 -- --

1 Működési költségvetés 2 851,5 2 851,5 -- 2 851,5------2 851,5 2 851,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 851,5 2 851,5 -- 2 851,5------2 851,5 2 851,5
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 851,5 2 851,5 -- 2 851,5------2 851,5 2 851,5

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 
( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 3

KIADÁSOK 705,7 705,7 -- 703,6------705,7 705,7 -- --

1 Működési költségvetés 705,7 705,7 -- 703,6------705,7 705,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 705,7 705,7 -- 703,6------705,7 705,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 705,7 705,7 -- 703,6------705,7 705,7

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 4

KIADÁSOK 8 720,9 8 721,0 -- 8 709,1------8 721,0 8 721,0 -- --

1 Működési költségvetés 8 720,9 8 721,0 -- 8 709,1------8 721,0 8 721,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8 720,9 8 721,0 -- 8 709,1------8 721,0 8 721,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8 720,9 8 721,0 -- 8 709,1------8 721,0 8 721,0

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 5

KIADÁSOK 985,0 985,0 -- 985,0------985,0 985,0 -- --

1 Működési költségvetés 985,0 985,0 -- 985,0------985,0 985,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 985,0 985,0 -- 985,0------985,0 985,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 985,0 985,0 -- 985,0------985,0 985,0

Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 6

KIADÁSOK 679,4 679,4 -- 679,4------679,4 679,4 -- --

1 Működési költségvetés 679,4 679,4 -- 679,4------679,4 679,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 679,4 679,4 -- 679,4------679,4 679,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 679,4 679,4 -- 679,4------679,4 679,4

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 7

KIADÁSOK 679,4 679,4 -- 681,9--2,5--679,4 681,9 -- --

1 Működési költségvetés 679,4 679,4 -- 681,9--2,5--679,4 681,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 679,4 679,4 -- 681,9--2,5--679,4 681,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 679,4 679,4 -- 681,9------679,4 681,9

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 8

KIADÁSOK 1 909,7 1 909,7 -- 1 975,7--66,0--1 909,7 1 975,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 909,7 1 909,7 -- 1 975,7--66,0--1 909,7 1 975,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 909,7 1 909,7 -- 1 975,7--66,0--1 909,7 1 975,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 909,7 1 909,7 -- 1 975,7------1 909,7 1 975,7
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A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása ( 08121 Könyvtári tevékenység )41 1 9

KIADÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0 -- --

1 Működési költségvetés 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Színházművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 10

KIADÁSOK 9 476,0 9 586,0 -- 9 586,0------9 586,0 9 586,0 -- --

1 Működési költségvetés 9 476,0 9 586,0 -- 9 586,0------9 586,0 9 586,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9 476,0 9 586,0 -- 9 586,0------9 586,0 9 586,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 476,0 9 586,0 -- 9 586,0------9 586,0 9 586,0

Táncművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 20

KIADÁSOK 122,9 182,9 -- 182,9------182,9 182,9 -- --

1 Működési költségvetés 122,9 182,9 -- 182,9------182,9 182,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 122,9 182,9 -- 182,9------182,9 182,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 122,9 182,9 -- 182,9------182,9 182,9

Zeneművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 30

KIADÁSOK 1 739,7 1 819,7 -- 1 819,7------1 819,7 1 819,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 739,7 1 819,7 -- 1 819,7------1 819,7 1 819,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 739,7 1 819,7 -- 1 819,7------1 819,7 1 819,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 739,7 1 819,7 -- 1 819,7------1 819,7 1 819,7

Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )12 1

KIADÁSOK 4 499,5 4 500,0 -- 4 500,0------4 500,0 4 500,0 -- --

1 Működési költségvetés 4 499,5 4 500,0 -- 4 500,0------4 500,0 4 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 499,5 4 500,0 -- 4 500,0------4 500,0 4 500,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 499,5 4 500,0 -- 4 500,0------4 500,0 4 500,0

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások 
)

12 2

KIADÁSOK 506,1 1 200,0 -- 354,8-----840,01 200,0 360,0 -- --

1 Működési költségvetés 506,1 1 200,0 -- 354,8-----840,01 200,0 360,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 506,1 1 200,0 -- 354,8-----840,01 200,0 360,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 506,1 1 200,0 -- 354,8------1 200,0 360,0

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

12 3

KIADÁSOK 162,3 180,0 -- 93,1-----85,0180,0 95,0 -- --

1 Működési költségvetés 162,3 180,0 -- 93,1-----85,0180,0 95,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 162,3 180,0 -- 93,1-----85,0180,0 95,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 162,3 180,0 -- 93,1------180,0 95,0
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A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

12 4

KIADÁSOK 24 000,0 18 000,0 -- 18 000,0------18 000,0 18 000,0 -- --

1 Működési költségvetés 24 000,0 18 000,0 -- 18 000,0------18 000,0 18 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 24 000,0 18 000,0 -- 18 000,0------18 000,0 18 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 24 000,0 18 000,0 -- 18 000,0------18 000,0 18 000,0

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

12 5

KIADÁSOK 2 013,8 2 050,0 -- 2 050,0------2 050,0 2 050,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 013,8 2 050,0 -- 2 050,0------2 050,0 2 050,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 013,8 2 050,0 -- 2 050,0------2 050,0 2 050,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 013,8 2 050,0 -- 2 050,0------2 050,0 2 050,0

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása ( 01114 Helyi önkormányzatok )12 6

KIADÁSOK 49,7 550,0 -- 113,0-----435,0550,0 115,0 -- --

1 Működési költségvetés 49,7 550,0 -- 113,0-----435,0550,0 115,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 49,7 550,0 -- 113,0-----435,0550,0 115,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49,7 550,0 -- 113,0------550,0 115,0

Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )12 7

KIADÁSOK 500,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0 -- --

1 Működési költségvetés 500,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása ( 07509 Egyéb lakás és 
kommunális szolgáltatások (nem bontott) )

12 8

KIADÁSOK -- -- 100,0 703,2----680,0100,0 780,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 100,0 703,2----680,0100,0 780,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- 100,0 703,2----680,0100,0 780,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 100,0 703,2------100,0 780,0

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása ( 06254 Szociális étkeztetés )12 9

KIADÁSOK 2 888,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 888,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 888,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 888,7 -- -- ---------- --

A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

12 10

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- ---------- --
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Lakossági közműfejlesztés támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )22 1

KIADÁSOK 26,9 1 200,0 -- 16,8-----1 180,01 200,0 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 26,9 1 200,0 -- 16,8-----1 180,01 200,0 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 26,9 1 200,0 -- 16,8-----1 180,01 200,0 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 26,9 1 200,0 -- 16,8------1 200,0 20,0

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása ( 1222 Vízi közlekedés működési tevékenységei és 
szolgáltatási )

22 2

KIADÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása ( 01129 Pénzügyi és költségvetési 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

22 3 1

KIADÁSOK -- 2 000,0 -- 2 599,6--600,0--2 000,0 2 600,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 000,0 -- 2 599,6--600,0--2 000,0 2 600,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 000,0 -- 2 599,6--600,0--2 000,0 2 600,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 2 000,0 -- 2 599,6------2 000,0 2 600,0

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás ( 01129 Pénzügyi és költségvetési 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

22 3 2

KIADÁSOK -- 500,0 -- 699,0--200,0--500,0 700,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 500,0 -- 699,0--200,0--500,0 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 500,0 -- 699,0--200,0--500,0 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 500,0 -- 699,0------500,0 700,0

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )22 3 3

KIADÁSOK -- 2 500,0 -- 3 699,6--1 200,0--2 500,0 3 700,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 500,0 -- 3 699,6--1 200,0--2 500,0 3 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 500,0 -- 3 699,6--1 200,0--2 500,0 3 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 2 500,0 -- 3 699,6------2 500,0 3 700,0

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 
felújítása ( 06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás )

22 3 4

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

2 Felhalmozási költségvetés -- 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )22 4
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KIADÁSOK 2 493,5 2 500,0 -- 1 117,0---1 267,0--2 500,0 1 233,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 493,5 2 500,0 -- 1 117,0---1 267,0--2 500,0 1 233,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 493,5 2 500,0 -- 1 117,0---1 267,0--2 500,0 1 233,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 493,5 2 500,0 -- 1 117,0------2 500,0 1 233,0

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek 
(nem bontott) )

22 4 1

KIADÁSOK 4 842,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 842,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 842,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 842,0 -- -- ---------- --

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )22 4 2

KIADÁSOK 1 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 500,0 -- -- ---------- --

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )22 5 1

KIADÁSOK 279,5 300,0 -- 293,6------300,0 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 279,5 300,0 -- 293,6------300,0 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 279,5 300,0 -- 293,6------300,0 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 279,5 300,0 -- 293,6------300,0 300,0

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása ( 08122 Múzeumi tevékenység )22 5 2

KIADÁSOK 66,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 66,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 66,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 66,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) ( 08122 Múzeumi tevékenység )22 5 3

KIADÁSOK 370,0 370,0 -- 367,0------370,0 370,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 370,0 370,0 -- 367,0------370,0 370,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 370,0 370,0 -- 367,0------370,0 370,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 370,0 370,0 -- 367,0------370,0 370,0

Múzeumok szakmai támogatása ( X 1231 )22 5 4

KIADÁSOK 70,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 70,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 70,0 -- -- ---------- --

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ( 14409 Egyéb 
környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

22 6
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KIADÁSOK 0,6 300,0 -- 83,4-----210,0300,0 90,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 0,6 300,0 -- 83,4-----210,0300,0 90,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 300,0 -- 83,4-----210,0300,0 90,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,6 300,0 -- 83,4------300,0 90,0

Önkormányzati étkezési feladatok támogatása ( 06254 Szociális étkeztetés )22 7

KIADÁSOK 1 996,1 1 000,0 -- 4 261,6--3 267,0--1 000,0 4 267,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 996,1 1 000,0 -- 4 261,6--3 267,0--1 000,0 4 267,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 996,1 1 000,0 -- 4 261,6--3 267,0--1 000,0 4 267,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 996,1 1 000,0 -- 4 261,6------1 000,0 4 267,0

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása ( 01119 
Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )

22 8

KIADÁSOK 9 468,3 12 500,0 12 500,0 22 012,7-----2 985,025 000,0 22 015,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 9 468,3 12 500,0 12 500,0 22 012,7-----2 985,025 000,0 22 015,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 468,3 12 500,0 12 500,0 22 012,7-----2 985,025 000,0 22 015,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 468,3 12 500,0 12 500,0 22 012,7------25 000,0 22 015,0

Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása ( 12111 Közút, 
híd, autópálya építés )

22 9

KIADÁSOK 250,0 500,0 -- 250,0------500,0 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 250,0 500,0 -- 250,0------500,0 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250,0 500,0 -- 250,0------500,0 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 250,0 500,0 -- 250,0------500,0 500,0

"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

22 10

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Önkormányzatok rendkívüli támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )32

KIADÁSOK -- 25 000,0 -- 9 092,1-----15 700,025 000,0 9 300,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 25 000,0 -- 9 092,1-----15 700,025 000,0 9 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 25 000,0 -- 9 092,1-----15 700,025 000,0 9 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 25 000,0 -- 9 092,1------25 000,0 9 300,0

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás ( X 1231 )32 1

KIADÁSOK 15 867,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 15 867,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15 867,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15 867,0 -- -- ---------- --
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A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel 
visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja ( 01114 Helyi önkormányzatok )

32 2

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

1 Működési költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Hódmezővásárhelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatásához ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

32 5 5

KIADÁSOK 1 200,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 200,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 200,0 -- -- ---------- --

A Miskolctapolcai Strandfürd ő és környezete fejlesztésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős 
tevékenységek (nem bontott) )

32 5 6

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

"Szombathely a segítés városa" program támogatása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

32 5 8

KIADÁSOK 22,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 22,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22,0 -- -- ---------- --

Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció ( 132 Idegenforgalom )42 1

KIADÁSOK 75,0 150,0 -- 75,0-----75,0150,0 75,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 75,0 150,0 -- 75,0-----75,0150,0 75,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 75,0 150,0 -- 75,0-----75,0150,0 75,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 75,0 150,0 -- 75,0------150,0 75,0

Normafa Park kiemelt beruházás támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )42 2

KIADÁSOK 620,0 620,0 -- 620,0------620,0 620,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 620,0 620,0 -- 620,0------620,0 620,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 620,0 620,0 -- 620,0------620,0 620,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 620,0 620,0 -- 620,0------620,0 620,0

Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából ( 01509 
Egyéb általános közszolgáltatások )

42 3

KIADÁSOK 1 800,0 700,0 -- 700,0------700,0 700,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 1 800,0 700,0 -- 700,0------700,0 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 800,0 700,0 -- 700,0------700,0 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 800,0 700,0 -- 700,0------700,0 700,0

Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására ( 08121 Könyvtári tevékenység )42 4

KIADÁSOK -- 5 000,0 450,0 2 725,0-----2 725,05 450,0 2 725,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 5 000,0 450,0 2 725,0-----2 725,05 450,0 2 725,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 5 000,0 450,0 2 725,0-----2 725,05 450,0 2 725,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 5 000,0 450,0 2 725,0------5 450,0 2 725,0

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához ( 
08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )

42 5

KIADÁSOK 500,0 500,0 -- 500,0------500,0 500,0 -- --

1 Működési költségvetés 500,0 500,0 -- 500,0------500,0 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 500,0 -- 500,0------500,0 500,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 500,0 -- 500,0------500,0 500,0

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához ( 08111 
Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

42 6

KIADÁSOK 605,8 605,8 -- 605,8------605,8 605,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 605,8 605,8 -- 605,8------605,8 605,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 605,8 605,8 -- 605,8------605,8 605,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 605,8 605,8 -- 605,8------605,8 605,8

Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósítása ( 08309 
Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

42 7

KIADÁSOK -- 400,0 600,0 700,0-----300,01 000,0 700,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 400,0 600,0 700,0-----300,01 000,0 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 400,0 600,0 700,0-----300,01 000,0 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 400,0 600,0 700,0------1 000,0 700,0

A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi 
és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

42 8

KIADÁSOK -- 300,0 -- 300,0------300,0 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Önkormányzati elszámolások ( 01114 Helyi önkormányzatok )52

KIADÁSOK -- 15 112,9 -1 430,0 4 247,5---3 575,0-4 041,813 682,9 6 066,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 15 112,9 -1 430,0 4 247,5---3 575,0-4 041,813 682,9 6 066,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 15 112,9 -1 430,0 4 247,5---3 575,0-4 041,813 682,9 6 066,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 15 112,9 -1 430,0 4 247,5---3 575,0-4 041,813 682,9 6 066,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
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2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás
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módosított 
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető egyéb kifizetések ( 01114 Helyi önkormányzatok )52 3

KIADÁSOK 2 012,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 012,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 012,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 012,0 -- -- ---------- --

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása ( 01509 
Egyéb általános közszolgáltatások )

52 5

KIADÁSOK 17 458,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 17 458,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 458,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 17 458,5 -- -- ---------- --

Vis maior támogatás ( 01114 Helyi önkormányzatok )62

KIADÁSOK 5 168,7 7 700,0 -- 6 544,0-----1 100,07 700,0 6 600,0 -- --

1 Működési költségvetés 5 168,7 7 700,0 -- 6 544,0-----1 100,07 700,0 6 600,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 168,7 7 700,0 -- 6 544,0-----1 100,07 700,0 6 600,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 168,7 7 700,0 -- 6 544,0------7 700,0 6 600,0

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének 
támogatása ( 062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások )

3

KIADÁSOK -- 2 042,0 -- 1 454,1---530,8-31,62 042,0 1 479,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 2 042,0 -- 1 454,1---530,8-31,62 042,0 1 479,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 2 042,0 -- 1 454,1---530,8-31,62 042,0 1 479,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 2 042,0 -- 1 454,1------2 042,0 1 479,6

Szociális kiegészítő pótlék támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti 
szolgáltatások )

4

KIADÁSOK -- -- -- 7 352,6--8 500,0-1 140,0-- 7 360,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 7 352,6--8 500,0-1 140,0-- 7 360,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 7 352,6--8 500,0-1 140,0-- 7 360,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7 352,6--8 500,0-1 140,0-- 7 360,0

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja ( 01114 Helyi önkormányzatok )5

KIADÁSOK -- -- -- 7 294,2----7 300,0-- 7 300,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 7 294,2----7 300,0-- 7 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 7 294,2----7 300,0-- 7 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7 294,2----7 300,0-- 7 300,0

Modern Városok Program támogatása ( X 1231 )6

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- ----24 000,0-24 000,0-- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0 -- -- ----24 000,0-24 000,0-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000,0 -- -- ----24 000,0-24 000,0-- --
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,0 -- -- ---------- --

A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása ( 132 Idegenforgalom )7

KIADÁSOK -- -- -- 2 500,0--2 500,0---- 2 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 500,0--2 500,0---- 2 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 500,0--2 500,0---- 2 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 500,0--2 500,0---- 2 500,0

Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )8

KIADÁSOK -- -- -- 900,0--900,0---- 900,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 900,0--900,0---- 900,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 900,0--900,0---- 900,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 900,0--900,0---- 900,0

Abaújszántó város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )19

KIADÁSOK -- -- -- 29,0--29,0---- 29,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 29,0--29,0---- 29,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 29,0--29,0---- 29,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29,0-------- 29,0

Alcsútdoboz község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )29

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Ambrózfalva község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )39

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Apátfalva község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )49

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Balatonfőkajár község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )59

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Balatonfüred Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )69
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
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KIADÁSOK -- -- -- 72,0--72,0---- 72,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 72,0--72,0---- 72,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 72,0--72,0---- 72,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 72,0-------- 72,0

Balatonlelle város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )79

KIADÁSOK -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Balatonszepezd község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )89

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Balmazújváros város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )99

KIADÁSOK -- -- -- 500,0--400,0100,0-- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 500,0--400,0100,0-- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 500,0--400,0100,0-- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0--400,0100,0-- 500,0

Baracska község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )109

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Barnag község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )119

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Bátonyterenye Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )129

KIADÁSOK -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0-------- 500,0

Bázakerettye község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )139

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0
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előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Bicske város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )149

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Boconád község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )159

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4,0--4,0---- 4,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,0--4,0---- 4,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,0-------- 4,0

Budakalász város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )169

KIADÁSOK -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0-------- 500,0

Budapest III. kerület feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )179

KIADÁSOK -- -- -- 1 595,0--1 595,0---- 1 595,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 595,0--1 595,0---- 1 595,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 595,0--1 595,0---- 1 595,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 595,0-------- 1 595,0

Cegléd város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )189

KIADÁSOK -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0-------- 500,0

Csabdi község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )199

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Csaholc község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )209

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Csákvár város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )219

KIADÁSOK -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Csanádalberti község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )229

KIADÁSOK -- -- -- 128,5--128,5---- 128,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 128,5--128,5---- 128,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 128,5--128,5---- 128,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 128,5-------- 128,5

Császártöltés község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )239

KIADÁSOK -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Csávoly község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )249

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Csepreg Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )259

KIADÁSOK -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Csopak község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )269

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Csurgó város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )279

KIADÁSOK -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,0-------- 80,0

Dég község feladatainak támogatása ( X 1231 )289

KIADÁSOK -- -- -- ----10,0---- 10,0 -- --
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Fejezeti 
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módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
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2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Drávagárdony Község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )299

KIADÁSOK -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

Ecséd község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )309

KIADÁSOK -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Erdőtelek község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )319

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

Fegyvernek város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )329

KIADÁSOK -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Felcsút község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )339

KIADÁSOK -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Felsőörs község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )349

KIADÁSOK -- -- -- 28,0--28,0---- 28,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 28,0--28,0---- 28,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 28,0--28,0---- 28,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 28,0--28,0---- 28,0

Földeák község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )359

KIADÁSOK -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,0-------- 80,0

Füzér község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )369

KIADÁSOK -- -- -- 29,0--29,0---- 29,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 29,0--29,0---- 29,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 29,0--29,0---- 29,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29,0-------- 29,0

Gárdony város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )379

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Gasztony község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )389

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Gyúró község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )399

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Harkány város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )409

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Hárskút község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )419

KIADÁSOK -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Heréd község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )429

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Herend város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )439
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Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,0-------- 80,0

Heves város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )449

KIADÁSOK -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Hevesvezekény község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )459

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )469

KIADÁSOK -- -- -- 1 200,0--1 200,0---- 1 200,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 200,0--1 200,0---- 1 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 200,0--1 200,0---- 1 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 200,0-------- 1 200,0

Jánossomorja város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )479

KIADÁSOK -- -- -- 41,0--41,0---- 41,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 41,0--41,0---- 41,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 41,0--41,0---- 41,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 41,0-------- 41,0

Jászivány község feladatainak támogatása ( X 1231 )489

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Kajászó község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )499

KIADÁSOK -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Káloz község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )509

KIADÁSOK -- -- -- 32,0--32,0---- 32,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 32,0--32,0---- 32,0
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2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 32,0--32,0---- 32,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 32,0-------- 32,0

Kápolnásnyék község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )519

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

Karcag város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )529

KIADÁSOK -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,0-------- 60,0

Kemestaródfa község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )539

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

Kesznyéten község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )549

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0

Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )559

KIADÁSOK -- -- -- 65,0--65,0---- 65,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 65,0--65,0---- 65,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 65,0--65,0---- 65,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 65,0-------- 65,0

Kisbér város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )569

KIADÁSOK -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

Kisköre város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )579

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0
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Kiskunmajsa város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )589

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Kisvárda Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )599

KIADÁSOK -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0-------- 500,0

Kőszeg város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )609

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Kötegyán község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )619

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

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,0-------- 2,0

Kunhegyes város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )629

KIADÁSOK -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )639

KIADÁSOK -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )649

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Lenti Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )659

KIADÁSOK -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0 -- --
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Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 700,0-------- 700,0

Lovasberény község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )669

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Magyarcsanád község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )679

KIADÁSOK -- -- -- 240,0--240,0---- 240,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 240,0--240,0---- 240,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 240,0--240,0---- 240,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 240,0-------- 240,0

Magyarnádalja község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )689

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

Makó város feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )699

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Mány község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )709

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Maroslele község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )719

KIADÁSOK -- -- -- 140,0--140,0---- 140,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 140,0--140,0---- 140,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 140,0--140,0---- 140,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 140,0-------- 140,0

Mártély község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )729

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Mecsér község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )739

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,0-------- 3,0

Mezőcsát Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )749

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 belülre -- -- -- 450,0-------- 450,0

Mezőhegyes város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )759

KIADÁSOK -- -- -- 51,0--51,0---- 51,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 51,0--51,0---- 51,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 51,0--51,0---- 51,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 51,0-------- 51,0

Mezőzombor község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )769

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Monok község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )779

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Monor város feladatainak támogatása I. ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )789

KIADÁSOK -- -- -- 250,0--250,0---- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 250,0--250,0---- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 250,0--250,0---- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 250,0-------- 250,0

Monor város feladatainak támogatása II. ( 01114 Helyi önkormányzatok )799

KIADÁSOK -- -- -- 1 250,0--1 250,0---- 1 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 250,0--1 250,0---- 1 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 250,0--1 250,0---- 1 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 250,0-------- 1 250,0

Monostorapályi község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )809
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KIADÁSOK -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

Monoszló község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )819

KIADÁSOK -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 9,5--9,5---- 9,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 9,5-------- 9,5

Mór város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )829

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Nagylak község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )110

KIADÁSOK -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Nagyrozvágy község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )210

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

Nagyvenyim község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )310

KIADÁSOK -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Nemesnádudvar község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )410

KIADÁSOK -- -- -- 28,0--28,0---- 28,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 28,0--28,0---- 28,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 28,0--28,0---- 28,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 28,0-------- 28,0

Nyíradony város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )510

KIADÁSOK -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Óföldeák község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )610

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 8,0--8,0---- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,0-------- 8,0

Olaszfalu község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )710

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Pápa város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )810

KIADÁSOK -- -- -- 482,0--482,0---- 482,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 482,0--482,0---- 482,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 482,0--482,0---- 482,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 482,0-------- 482,0

Pilis város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )910

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Pitvaros község feladatainak támogatása ( X 1231 )1010

KIADÁSOK -- -- -- ----100,0---- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----100,0---- 100,0

Pomáz város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1110

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 400,0-------- 400,0

Putnok város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1210

KIADÁSOK -- -- -- 38,0--38,0---- 38,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 38,0--38,0---- 38,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 38,0--38,0---- 38,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 38,0--38,0---- 38,0
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Rakamaz város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1310

KIADÁSOK -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1410

KIADÁSOK -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Rönök község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1510

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Sárazsadány község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1610

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Sárospatak város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1710

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Szabadszállás város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1810

KIADÁSOK -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Szank község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1910

KIADÁSOK -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Szegilong község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2010

KIADÁSOK -- -- -- 9,0--9,0---- 9,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 9,0--9,0---- 9,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 9,0--9,0---- 9,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 9,0-------- 9,0

Székkutas község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2110

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Szentantalfa község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2210

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Szentjakabfa község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2310

KIADÁSOK -- -- -- 2,5--2,5---- 2,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2,5--2,5---- 2,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2,5--2,5---- 2,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,5-------- 2,5

Szerencs Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2410

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Szikszó város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2510

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Tabajd község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2610

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Tagyon község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2710

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Taktaszada község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2810

KIADÁSOK -- -- -- 35,0--35,0---- 35,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 35,0--35,0---- 35,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 35,0--35,0---- 35,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 35,0-------- 35,0

Tarcal község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2910

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6,0-------- 6,0

Tarpa nagyközség feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3010

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Tata város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3110

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Tiszagyenda község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3210

KIADÁSOK -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Tiszaigar község feladatainak támogatása ( X 1231 )3310

KIADÁSOK -- -- -- ----40,0---- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----40,0---- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----40,0---- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Tiszaladány község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3410

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Tiszatardos község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3510
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

Tiszatarján község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3610

KIADÁSOK -- -- -- 106,0--106,0---- 106,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 106,0--106,0---- 106,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 106,0--106,0---- 106,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 106,0-------- 106,0

Tokaj város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3710

KIADÁSOK -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0--150,0---- 150,0

Tordas község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3810

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3910

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

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,0-------- 2,0

Tornyosnémeti község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4010

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 8,0--8,0---- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,0-------- 8,0

Tótvázsony község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4110

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 17,0--17,0---- 17,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 17,0--17,0---- 17,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 17,0-------- 17,0

Vác város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4210

KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 000,0-------- 2 000,0

Vaja város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4310

KIADÁSOK -- -- -- 37,0--37,0---- 37,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 37,0--37,0---- 37,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 37,0--37,0---- 37,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 37,0-------- 37,0

Vál község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4410

KIADÁSOK -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Városnamény város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4510

KIADÁSOK -- -- -- 112,0--112,0---- 112,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 112,0--112,0---- 112,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 112,0--112,0---- 112,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 112,0--112,0---- 112,0

Vereb község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4610

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Verseg község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4710

KIADÁSOK -- -- -- 27,0--27,0---- 27,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 27,0--27,0---- 27,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 27,0--27,0---- 27,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 27,0-------- 27,0

Veszprémfajsz község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4810

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Vöröstó község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4910

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0
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IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Zajta község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )5010

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

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

Zalaapáti község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )5110

KIADÁSOK -- -- -- 51,0--51,0---- 51,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 51,0--51,0---- 51,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 51,0--51,0---- 51,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 51,0-------- 51,0

Zánka község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )5210

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Zsombó község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )5310

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

11

KIADÁSOK -- -- -- 743,4----743,4-- 743,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 743,4----743,4-- 743,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 743,4----743,4-- 743,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 743,4----743,4-- 743,4

Páty Község feladatainak támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )12

KIADÁSOK -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 44,0-------- 44,0

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )13

KIADÁSOK -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0
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előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

15

KIADÁSOK -- -- -- 1 170,0----1 170,0-- 1 170,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 170,0----1 170,0-- 1 170,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 170,0----1 170,0-- 1 170,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 170,0----1 170,0-- 1 170,0

A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása ( 132 Idegenforgalom )16

KIADÁSOK -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0-------- 500,0

Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

17

KIADÁSOK 117,2 -- -- 182,0----182,0-- 182,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 117,2 -- -- 182,0----182,0-- 182,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 117,2 -- -- 182,0----182,0-- 182,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 117,2 -- -- 182,0-------- 182,0

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

18

KIADÁSOK 2 998,5 -- -- 2 998,9----3 000,0-- 3 000,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 998,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 998,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 998,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 998,9----3 000,0-- 3 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 998,9----3 000,0-- 3 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 998,9-------- 3 000,0

Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban 
felmerült költségek támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )

19

KIADÁSOK -- -- -- 64,1----64,1-- 64,1 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 64,1----64,1-- 64,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 64,1----64,1-- 64,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 64,1-------- 64,1

A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek 
(nem bontott) )

20

KIADÁSOK -- -- -- 950,0----950,0-- 950,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 950,0----950,0-- 950,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 950,0----950,0-- 950,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 950,0-------- 950,0

Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem 
bontott) )

21

KIADÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Komádi város infrastruktúra fejlesztése ( X 1231 )22

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Vasmegyer Község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )23

KIADÁSOK -- -- -- 38,0----38,0-- 38,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 38,0----38,0-- 38,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 38,0----38,0-- 38,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 38,0-------- 38,0

Makó Város közterület fejlesztésének támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )24

KIADÁSOK -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 75,0-------- 75,0

Göd Város infrastruktúrális fejlesztése ( X 1231 )25

KIADÁSOK -- -- -- ------562,0-- 562,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------562,0-- 562,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------562,0-- 562,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 562,0

Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése ( 01114 Helyi önkormányzatok )26

KIADÁSOK -- -- -- 675,0----675,0-- 675,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 675,0----675,0-- 675,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 675,0----675,0-- 675,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 675,0-------- 675,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása ( 01129 Pénzügyi és 
költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

27

KIADÁSOK -- -- -- 950,0----950,0-- 950,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 950,0----950,0-- 950,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 950,0----950,0-- 950,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 950,0-------- 950,0

Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó programok előkészítése és megvalósítása ( X 1231 )28

KIADÁSOK 800,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 800,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 800,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 800,0 -- -- ---------- --

Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása ( X 1231 )29

KIADÁSOK -- -- -- ------110,0-- 110,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------110,0-- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------110,0-- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 110,0

Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

30

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 8,0----8,0-- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,0-------- 8,0

Abaújvár község feladatainak támogatása ( X 1231 )230

KIADÁSOK 23,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 23,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 23,0 -- -- ---------- --

Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása ( 
X 1231 )

31

KIADÁSOK -- -- -- ------122,0-- 122,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------122,0-- 122,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------122,0-- 122,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 122,0

Önkormányzatok feladatainak támogatása I. ( X 1231 )32

Abádszalók Város feladatainak támogatása ( X 1231 )132

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Aggtelek Község feladatainak támogatása ( X 1231 )232

KIADÁSOK -- -- -- ------57,0-- 57,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------57,0-- 57,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás
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módosított 
előirányzat
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hatáskörű 
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hatáskörű 
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Intézményi 
hatáskörű 
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2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------57,0-- 57,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 57,0

Ajak Város feladatainak támogatása ( X 1231 )332

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Albertirsa Város feladatainak támogatása ( X 1231 )432

KIADÁSOK -- -- -- ------150,0-- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Alsózsolca Város feladatainak támogatása ( X 1231 )532

KIADÁSOK -- -- -- ------12,0-- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 12,0

Baja Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )632

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Bakonynána Község feladatainak támogatása ( X 1231 )732

KIADÁSOK -- -- -- ------45,0-- 45,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------45,0-- 45,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------45,0-- 45,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 45,0

Baktalórántháza Város feladatainak támogatása ( X 1231 )832

KIADÁSOK -- -- -- ------73,4-- 73,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------73,4-- 73,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------73,4-- 73,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 73,4

Balassagyarmat Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )932

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
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módosított 
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hatáskörű 
módosítás
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hatáskörű 
módosítás
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hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Balatonakali Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1032

KIADÁSOK -- -- -- ------26,6-- 26,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------26,6-- 26,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------26,6-- 26,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 26,6

Balatonalmádi Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1132

KIADÁSOK -- -- -- ------120,0-- 120,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------120,0-- 120,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------120,0-- 120,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 120,0

Balatonfüred Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )1232

KIADÁSOK -- -- -- ------160,0-- 160,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------160,0-- 160,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------160,0-- 160,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 160,0

Balatonkenese Város feladatainak támogatása ( X 1231 )1332

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Balatonmáriafürd ő Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1432

KIADÁSOK -- -- -- ------110,0-- 110,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------110,0-- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------110,0-- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 110,0

Balatonszepezd Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )1532

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Balatonszőlős Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1632

KIADÁSOK -- -- -- ------13,0-- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------13,0-- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------13,0-- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 13,0

Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )1732

KIADÁSOK -- -- -- ------480,0-- 480,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------480,0-- 480,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------480,0-- 480,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 480,0

Balogunyom Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1832

KIADÁSOK -- -- -- ------25,0-- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 25,0

Bánd Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1932

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Bánokszentgyörgy Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2032

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Csabdi Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2132

KIADÁSOK -- -- -- ------203,0-- 203,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------203,0-- 203,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------203,0-- 203,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 203,0

Bárdudvarnok Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2232

KIADÁSOK -- -- -- ------65,0-- 65,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------65,0-- 65,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------65,0-- 65,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 65,0

Beled Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2332

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Berekfürdő Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2432

KIADÁSOK -- -- -- ------30,0-- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,0-- 30,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Berettyóújfalu Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2532

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Berkesz Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2632

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Beszterec Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2732

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Biharkeresztes Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2832

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Bihartorda Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2932

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Biri Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3032

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Boconád Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )3132

KIADÁSOK -- -- -- ------3,5-- 3,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3,5-- 3,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3,5-- 3,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3,5

Bócsa község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3232
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ------38,0-- 38,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------38,0-- 38,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------38,0-- 38,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 38,0

Bocska Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3332

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3,0-- 3,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3,0-- 3,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3,0

Bocskaikert Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3432

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Bodmér Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3532

KIADÁSOK -- -- -- ------30,0-- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Boldogkőváralja Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3632

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Bonyhád város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3732

KIADÁSOK -- -- -- ------674,0-- 674,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------674,0-- 674,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------674,0-- 674,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 674,0

Budakeszi Város feladatainak támogatása ( X 1231 )3832

KIADÁSOK -- -- -- ------22,5-- 22,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------22,5-- 22,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------22,5-- 22,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 22,5

Budapest II. kerület feladatainak támogatása ( X 1231 )3932

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

928



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Budapest III. kerület feladatainak támogatása II. ( X 1231 )4032

KIADÁSOK -- -- -- ------380,5-- 380,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------380,5-- 380,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------380,5-- 380,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 380,5

Budapest V. kerület feladatainak támogatása ( X 1231 )4132

KIADÁSOK -- -- -- ------3 200,0-- 3 200,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3 200,0-- 3 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3 200,0-- 3 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3 200,0

Budapest VIII. kerület feladatainak támogatása ( X 1231 )4232

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Budapest XI. kerület feladatainak támogatása ( X 1231 )4332

KIADÁSOK -- -- -- ------500,0-- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------500,0-- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------500,0-- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 500,0

Budapest XVIII. kerület feladatainak támogatása ( X 1231 )4432

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Budapest XX. kerület feladatainak támogatása ( X 1231 )4532

KIADÁSOK -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 000,0

Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása ( X 1231 )4632

KIADÁSOK -- -- -- ------800,0-- 800,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------800,0-- 800,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------800,0-- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 800,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Budapest IX. kerület feladatainak támogatása ( X 1231 )4732

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Bükkaranyos Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4832

KIADÁSOK -- -- -- ------306,7-- 306,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------306,7-- 306,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------306,7-- 306,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 306,7

Cegléd Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )4932

KIADÁSOK -- -- -- ------500,0-- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------500,0-- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------500,0-- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 500,0

Cered Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5032

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Cigánd Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5132

KIADÁSOK -- -- -- ------104,5-- 104,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------104,5-- 104,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------104,5-- 104,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 104,5

Csaholc Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )5232

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Csákvár Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )5332

KIADÁSOK -- -- -- ------450,0-- 450,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------450,0-- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------450,0-- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 450,0

Csanádalberti Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )5432

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Csépa Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5532

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Csepreg Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )5632

KIADÁSOK -- -- -- ------150,0-- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Csévharaszt Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5732

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Csobád Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5832

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Csopak Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )5932

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Csörög Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6032

KIADÁSOK -- -- -- ------125,0-- 125,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------125,0-- 125,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------125,0-- 125,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 125,0

Csurgó Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )6132

KIADÁSOK -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 000,0

Dabas város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6232

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Dány Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6332

KIADÁSOK -- -- -- ------250,0-- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------250,0-- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------250,0-- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 250,0

Dég Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )6432

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Demecser Város feladatainak támogatása ( X 1231 )6532

KIADÁSOK -- -- -- ------250,0-- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------250,0-- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------250,0-- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 250,0

Dombrád Város feladatainak támogatása ( X 1231 )6632

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Döge Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6732

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Dunaharaszti Város feladatainak támogatása ( X 1231 )6832

KIADÁSOK -- -- -- ------150,0-- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Ecséd Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )6932
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ------13,0-- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------13,0-- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------13,0-- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 13,0

Emőd Város feladatainak támogatása ( X 1231 )7032

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Encs Város feladatainak támogatása ( X 1231 )7132

KIADÁSOK -- -- -- ------31,0-- 31,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------31,0-- 31,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------31,0-- 31,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 31,0

Encsencs Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7232

KIADÁSOK -- -- -- ------44,1-- 44,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------44,1-- 44,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------44,1-- 44,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 44,1

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )7332

KIADÁSOK -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 700,0-------- 700,0

Erdőkertes Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7432

KIADÁSOK -- -- -- ------22,0-- 22,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------22,0-- 22,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------22,0-- 22,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 22,0

Érsekvadkert Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7532

KIADÁSOK -- -- -- ------12,0-- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 12,0

Esztergom Város feladatainak támogatása ( X 1231 )7632

KIADÁSOK -- -- -- ------150,0-- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------150,0-- 150,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Felcsút Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )7732

KIADÁSOK -- -- -- ------65,0-- 65,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------65,0-- 65,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------65,0-- 65,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 65,0

Felsőpetény Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7832

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Fertőendréd Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7932

KIADÁSOK -- -- -- ------30,8-- 30,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,8-- 30,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,8-- 30,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,8

Fülöpszállás Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8032

KIADÁSOK -- -- -- ------40,6-- 40,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,6-- 40,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,6-- 40,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,6

Füzér Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )8132

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Füzesgyarmat Város feladatainak támogatása ( X 1231 )8232

KIADÁSOK -- -- -- ------62,7-- 62,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------62,7-- 62,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------62,7-- 62,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 62,7

Gégény Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8332

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Gerendás Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8432

KIADÁSOK -- -- -- ------30,4-- 30,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,4-- 30,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,4-- 30,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,4

Gomba Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8532

KIADÁSOK -- -- -- ------25,0-- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 25,0

Gönc Város feladatainak támogatása ( X 1231 )8632

KIADÁSOK -- -- -- ------36,0-- 36,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------36,0-- 36,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------36,0-- 36,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 36,0

Gyál Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )8732

KIADÁSOK -- -- -- ------800,0-- 800,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------800,0-- 800,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------800,0-- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 800,0

Győr Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( X 1231 )8832

KIADÁSOK -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 500,0

Önkormányzatok feladatainak támogatása II. ( X 1231 )33

Hajdúnánás Város feladatainak támogatása ( X 1231 )133

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Harasztifalu Község feladatainak támogatása ( X 1231 )233

KIADÁSOK -- -- -- ------7,5-- 7,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------7,5-- 7,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------7,5-- 7,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 7,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Harkány Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )333

KIADÁSOK -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 000,0-- 1 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 000,0

Harsány Község feladatainak támogatása ( X 1231 )433

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Hegyfalu Község feladatainak támogatása ( X 1231 )533

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3,0-- 3,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3,0-- 3,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3,0

Hejőkeresztúr Község feladatainak támogatása ( X 1231 )633

KIADÁSOK -- -- -- ------150,0-- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Hejőpapi Község feladatainak támogatása ( X 1231 )733

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Hejőszalonta Község feladatainak támogatása ( X 1231 )833

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Hercegkút Község feladatainak támogatása ( X 1231 )933

KIADÁSOK -- -- -- ------7,4-- 7,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------7,4-- 7,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------7,4-- 7,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 7,4

Hodász Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )1033

KIADÁSOK -- -- -- ------99,9-- 99,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------99,9-- 99,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------99,9-- 99,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 99,9

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )1133

KIADÁSOK -- -- -- ------2 500,0-- 2 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------2 500,0-- 2 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------2 500,0-- 2 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2 500,0

Homrogd Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1233

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Horvátzsidány Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1333

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Hosszúpereszteg Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1433

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------7,0-- 7,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------7,0-- 7,0

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

Inárcs Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )1533

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Ipolyvece Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1633

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Jánosháza Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1733

KIADÁSOK -- -- -- ------43,0-- 43,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------43,0-- 43,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------43,0-- 43,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 43,0

Jánossomorja Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )1833

KIADÁSOK -- -- -- ------30,0-- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Jármi Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1933

KIADÁSOK -- -- -- ------60,5-- 60,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,5-- 60,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,5-- 60,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,5

Jászágó Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2033

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Jászdózsa Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2133

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Jászivány Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )2233

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Kadarkút Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2333

KIADÁSOK -- -- -- ------60,2-- 60,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,2-- 60,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,2-- 60,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,2

Kálmánháza Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2433

KIADÁSOK -- -- -- ------68,8-- 68,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------68,8-- 68,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------68,8-- 68,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 68,8

Kántorjánosi Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2533
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ------58,0-- 58,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------58,0-- 58,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------58,0-- 58,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 58,0

Kány Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2633

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Kápolnásnyék Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )2733

KIADÁSOK -- -- -- ------70,0-- 70,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------70,0-- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------70,0-- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 70,0

Kaposkeresztúr Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2833

KIADÁSOK -- -- -- ------18,0-- 18,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------18,0-- 18,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------18,0-- 18,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 18,0

Kapuvár Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2933

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Karcsa Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3033

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------8,0-- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 8,0

Káva Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3133

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Kék Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3233

KIADÁSOK -- -- -- ------260,0-- 260,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------260,0-- 260,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------260,0-- 260,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 260,0

Kemecse Város feladatainak támogatása ( X 1231 )3333

KIADÁSOK -- -- -- ------250,0-- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------250,0-- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------250,0-- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 250,0

Kerekegyháza Város feladatainak támogatása ( X 1231 )3433

KIADÁSOK -- -- -- ------26,8-- 26,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------26,8-- 26,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------26,8-- 26,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 26,8

Kerékteleki Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3533

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------4,0-- 4,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------4,0-- 4,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 4,0

Kesztölc Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3633

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------8,0-- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 8,0

Kétpó Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3733

KIADÁSOK -- -- -- ------68,0-- 68,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------68,0-- 68,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------68,0-- 68,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 68,0

Királyhegyes Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3833

KIADÁSOK -- -- -- ------110,0-- 110,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------110,0-- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------110,0-- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 110,0

Kisbér Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )3933

KIADÁSOK -- -- -- ------185,0-- 185,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------185,0-- 185,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------185,0-- 185,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 185,0

940



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Kiskunhalas Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4033

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )4133

KIADÁSOK -- -- -- ------1 015,0-- 1 015,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 015,0-- 1 015,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 015,0-- 1 015,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 015,0

Kistarcsa város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4233

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Kistokaj Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4333

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Kisvárda Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )4433

KIADÁSOK -- -- -- ------1 690,0-- 1 690,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 690,0-- 1 690,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 690,0-- 1 690,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 690,0

Kocsord Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4533

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Komádi Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4633

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Komló Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4733

KIADÁSOK -- -- -- ------385,0-- 385,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------385,0-- 385,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------385,0-- 385,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 385,0

Komoró Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4833

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Konyár Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4933

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,0-- 6,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,0-- 6,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,0

Kópháza Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5033

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Kömpöc Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5133

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Körmend Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5233

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----210,0-- 210,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----210,0-- 210,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----210,0-- 210,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 210,0

Kőröstetétlen Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5333

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,0-- 6,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,0-- 6,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,0

Kőszeg Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )5433

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )5533

KIADÁSOK -- -- -- ------450,0-- 450,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------450,0-- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------450,0-- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 450,0

Kupa Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5633

KIADÁSOK -- -- -- ------6,5-- 6,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,5-- 6,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,5-- 6,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,5

Lenti Város feladatainak támogatása II. ( X 1231 )5733

KIADÁSOK -- -- -- ------500,0-- 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------500,0-- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------500,0-- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 500,0

Levelek Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )5833

KIADÁSOK -- -- -- ------95,9-- 95,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------95,9-- 95,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------95,9-- 95,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 95,9

Lórév Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5933

KIADÁSOK -- -- -- ------80,0-- 80,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------80,0-- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------80,0-- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 80,0

Lovasberény Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )6033

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Mád község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6133

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Maglód Város feladatainak támogatása ( X 1231 )6233
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Magyarcsanád Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )6333

KIADÁSOK -- -- -- ------30,0-- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Magyarnándor Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6433

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Mány Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )6533

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Máriapócs Város feladatainak támogatása ( X 1231 )6633

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Márkó Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6733

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Maroslele Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )6833

KIADÁSOK -- -- -- ------70,0-- 70,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------70,0-- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------70,0-- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 70,0

Mátraverebély Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6933

KIADÁSOK -- -- -- ------96,0-- 96,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------96,0-- 96,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------96,0-- 96,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 96,0

Mélykút Város feladatainak támogatása ( X 1231 )7033

KIADÁSOK -- -- -- ------380,0-- 380,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------380,0-- 380,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------380,0-- 380,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 380,0

Mencshely Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7133

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Mende Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7233

KIADÁSOK -- -- -- ------80,0-- 80,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------80,0-- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------80,0-- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 80,0

Mérk Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )7333

KIADÁSOK -- -- -- ------93,5-- 93,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------93,5-- 93,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------93,5-- 93,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 93,5

Mesterháza Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7433

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1,0-- 1,0

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

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

Mezőkomárom Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7533

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Mezőkövesd Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )7633

KIADÁSOK -- -- -- ------700,0-- 700,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------700,0-- 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------700,0-- 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 700,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Mezőtúr Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )7733

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Miháld Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7833

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------8,0-- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 8,0

Mikosszéplak Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7933

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3,0-- 3,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3,0-- 3,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3,0

Mindszent Város feladatainak támogatása ( X 1231 )8033

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Monor Város feladatainak támogatása III. ( X 1231 )8133

KIADÁSOK -- -- -- ------450,0-- 450,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------450,0-- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------450,0-- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 450,0

Monostorpályi Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8233

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Móricgát Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8333

KIADÁSOK -- -- -- ------150,0-- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Nagyér Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8433

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Nagykáta Város feladatainak támogatása ( X 1231 )8533

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Nagykölked Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8633

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Nagymaros Város feladatainak támogatása ( X 1231 )8733

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3,0-- 3,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3,0-- 3,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3,0

Nagyút Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8833

KIADÁSOK -- -- -- ------3,6-- 3,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3,6-- 3,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3,6-- 3,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3,6

Nagyvisnyó Község feladatainak támogatása ( X 1231 )8933

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Napkor Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )9033

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Nemesborzova Község feladatainak támogatása ( X 1231 )9133

KIADÁSOK -- -- -- ------8,1-- 8,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------8,1-- 8,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------8,1-- 8,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 8,1

Nemesnádudvar Község feladatainak támogatása II. ( X 1231 )9233

KIADÁSOK -- -- -- ------58,0-- 58,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------58,0-- 58,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------58,0-- 58,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 58,0

Nemesvita Község feladatainak támogatása ( X 1231 )9333

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Neszmély Község feladatainak támogatása ( X 1231 )9433

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Nézsa Község feladatainak támogatása ( X 1231 )9533

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Önkormányzatok feladatainak támogatása III. ( X 1231 )34

Nyárád Község feladatainak támogatása ( X 1231 )134

KIADÁSOK -- -- -- ------110,0-- 110,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------110,0-- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------110,0-- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 110,0

Nyárlőrinc Község feladatainak támogatása ( X 1231 )234

KIADÁSOK -- -- -- ------45,0-- 45,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------45,0-- 45,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------45,0-- 45,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 45,0

Nyársapát Község feladatainak támogatása ( X 1231 )334

KIADÁSOK -- -- -- ------121,0-- 121,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------121,0-- 121,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------121,0-- 121,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 121,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Nyésta Község feladatainak támogatása ( X 1231 )434

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Nyíradony Város feladatainak támogatása ( X 1231 )534

KIADÁSOK -- -- -- ------345,0-- 345,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------345,0-- 345,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------345,0-- 345,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 345,0

Nyírbéltek Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )634

KIADÁSOK -- -- -- ------87,7-- 87,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------87,7-- 87,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------87,7-- 87,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 87,7

Nyírbogát Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )734

KIADÁSOK -- -- -- ------30,0-- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Nyírderzs Község feladatainak támogatása ( X 1231 )834

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Nyíribrony Község feladatainak támogatása ( X 1231 )934

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Nyírlugos Város feladatainak támogatása ( X 1231 )1034

KIADÁSOK -- -- -- ------62,4-- 62,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------62,4-- 62,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------62,4-- 62,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 62,4

Nyírpilis Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1134

KIADÁSOK -- -- -- ------5,0-- 5,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Nyírtét Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1234

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Nyírtura Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1334

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Nyírvasvári Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1434

KIADÁSOK -- -- -- ------69,3-- 69,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------69,3-- 69,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------69,3-- 69,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 69,3

Nyúl Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1534

KIADÁSOK -- -- -- ------30,0-- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Óbudavár Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1634

KIADÁSOK -- -- -- ------25,0-- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 25,0

Ófehértó Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1734

KIADÁSOK -- -- -- ------55,2-- 55,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------55,2-- 55,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------55,2-- 55,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 55,2

Okány Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1834

KIADÁSOK -- -- -- ------30,0-- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,0-- 30,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Ónod Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1934

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Ömböly Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2034

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Pánd Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2134

KIADÁSOK -- -- -- ------35,0-- 35,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------35,0-- 35,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------35,0-- 35,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 35,0

Panyola Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2234

KIADÁSOK -- -- -- ------35,2-- 35,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------35,2-- 35,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------35,2-- 35,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 35,2

Pap Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2334

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Pápa Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2434

KIADÁSOK -- -- -- ------650,0-- 650,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------650,0-- 650,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------650,0-- 650,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 650,0

Patvarc Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2534

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------8,0-- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 8,0

Pátyod Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2634
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Pécel Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2734

KIADÁSOK -- -- -- ------250,0-- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------250,0-- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------250,0-- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 250,0

Pécsvárad Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2834

KIADÁSOK -- -- -- ------101,0-- 101,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------101,0-- 101,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------101,0-- 101,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 101,0

Penészlek Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2934

KIADÁSOK -- -- -- ------49,3-- 49,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------49,3-- 49,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------49,3-- 49,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 49,3

Perecse Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3034

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Péteri Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3134

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Petőfiszállás Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3234

KIADÁSOK -- -- -- ------35,0-- 35,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------35,0-- 35,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------35,0-- 35,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 35,0

Pilis Város feladatainak támogatása ( X 1231 )3334

KIADÁSOK -- -- -- ------350,0-- 350,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------350,0-- 350,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------350,0-- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 350,0

Pilismarót Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3434

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Piricse Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3534

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Pirtó Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3634

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Pomáz Város feladatainak támogatása ( X 1231 )3734

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Porva Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3834

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Prügy Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3934

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------7,0-- 7,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------7,0-- 7,0

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

Putnok Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4034

KIADÁSOK -- -- -- ------25,0-- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 25,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Ráckeve Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4134

KIADÁSOK -- -- -- ------169,0-- 169,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------169,0-- 169,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------169,0-- 169,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 169,0

Rádóckölked Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4234

KIADÁSOK -- -- -- ------12,2-- 12,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------12,2-- 12,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------12,2-- 12,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 12,2

Ragály Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4334

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Rákócziújfalu Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4434

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Rudolftelep Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4534

KIADÁSOK -- -- -- ------45,0-- 45,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------45,0-- 45,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------45,0-- 45,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 45,0

Rum Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4634

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Sajóhídvég Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4734

KIADÁSOK -- -- -- ------160,0-- 160,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------160,0-- 160,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------160,0-- 160,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 160,0

Sajósenye Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4834

KIADÁSOK -- -- -- ------6,5-- 6,5 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,5-- 6,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,5-- 6,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,5

Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4934

KIADÁSOK -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 500,0

Sárbogárd Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5034

KIADÁSOK -- -- -- ------150,0-- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Sárospatak Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5134

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Sarród Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5234

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Sárvár Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5334

KIADÁSOK -- -- -- ------2 060,0-- 2 060,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------2 060,0-- 2 060,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------2 060,0-- 2 060,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2 060,0

Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5434

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Sellye Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5534

KIADÁSOK -- -- -- ------8,5-- 8,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------8,5-- 8,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------8,5-- 8,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 8,5

Somogycsicsó Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5634

KIADÁSOK -- -- -- ------13,4-- 13,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------13,4-- 13,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------13,4-- 13,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 13,4

Sonkád Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5734

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------4,0-- 4,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------4,0-- 4,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 4,0

Söpte Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5834

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------4,0-- 4,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------4,0-- 4,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 4,0

Sülysáp Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5934

KIADÁSOK -- -- -- ------75,0-- 75,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------75,0-- 75,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------75,0-- 75,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 75,0

Szany Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )6034

KIADÁSOK -- -- -- ------12,6-- 12,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------12,6-- 12,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------12,6-- 12,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 12,6

Szécsényfelfalu Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6134

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Szeged Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( X 1231 )6234

KIADÁSOK -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 500,0-- 1 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 500,0

Székkutas Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6334
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Szemere Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6434

KIADÁSOK -- -- -- ------170,0-- 170,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------170,0-- 170,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------170,0-- 170,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 170,0

Szenta Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6534

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Szente Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6634

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------8,0-- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 8,0

Szerencs Város feladatainak támogatása ( X 1231 )6734

KIADÁSOK -- -- -- ------300,0-- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 300,0

Szergény Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6834

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1,0-- 1,0

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

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

Szihalom Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6934

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Szikszó Város feladatainak támogatása ( X 1231 )7034

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Szilaspogony Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7134

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3,7-- 3,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3,7-- 3,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 3,7

Szirák Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7234

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Szűcsi Község feladatainak támogatása ( X 1231 )7334

KIADÁSOK -- -- -- ------13,0-- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------13,0-- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------13,0-- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 13,0

Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. ( X 1231 )35

Tahitótfalu Község feladatainak támogatása ( X 1231 )135

KIADÁSOK -- -- -- ------350,0-- 350,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------350,0-- 350,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------350,0-- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 350,0

Taktabáj Község feladatainak támogatása ( X 1231 )235

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1,0-- 1,0

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

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

Taktaharkány Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )335

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Tápiószecső Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )435

KIADÁSOK -- -- -- ------75,0-- 75,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------75,0-- 75,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------75,0-- 75,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 75,0

Tápiószőlős Község feladatainak támogatása ( X 1231 )535

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------9,0-- 9,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------9,0-- 9,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 9,0

Tápszentmiklós Község feladatainak támogatása ( X 1231 )635

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Tarcal Község feladatainak támogatása ( X 1231 )735

KIADÁSOK -- -- -- ------55,0-- 55,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------55,0-- 55,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------55,0-- 55,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 55,0

Tardos Község feladatainak támogatása ( X 1231 )835

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------8,0-- 8,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 8,0

Tarpa Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )935

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Tatárszentgyörgy Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1035

KIADÁSOK -- -- -- ------13,0-- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------13,0-- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------13,0-- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 13,0

Tés Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1135

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Tetétlen Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1235
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Tiborszállás Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1335

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Tihany Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1435

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Tiszabábolna Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1535

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Tiszafüred Város feladatainak támogatása ( X 1231 )1635

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Tiszajenő Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1735

KIADÁSOK -- -- -- ------10,3-- 10,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,3-- 10,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,3-- 10,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,3

Tiszakarád Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1835

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,0

Tiszakóród Község feladatainak támogatása ( X 1231 )1935

KIADÁSOK -- -- -- ------41,5-- 41,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------41,5-- 41,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------41,5-- 41,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 41,5

Tiszaroff Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2035

KIADÁSOK -- -- -- ------30,0-- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Tiszasas Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2135

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Tiszaszentimre Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2235

KIADÁSOK -- -- -- ------66,0-- 66,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------66,0-- 66,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------66,0-- 66,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 66,0

Tiszaszőlős Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2335

KIADÁSOK -- -- -- ------39,0-- 39,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------39,0-- 39,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------39,0-- 39,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 39,0

Tiszatarján Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2435

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Tiszatelek Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2535

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Tiszavárkony Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2635

KIADÁSOK -- -- -- ------13,1-- 13,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------13,1-- 13,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------13,1-- 13,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 13,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Tivadar Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2735

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Tokaj Város feladatainak támogatása ( X 1231 )2835

KIADÁSOK -- -- -- ------250,0-- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------250,0-- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------250,0-- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 250,0

Tolcsva Község feladatainak támogatása ( X 1231 )2935

KIADÁSOK -- -- -- ------25,0-- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 25,0

Tomajmonostora Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3035

KIADÁSOK -- -- -- ------38,0-- 38,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------38,0-- 38,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------38,0-- 38,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 38,0

Tomor Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3135

KIADÁSOK -- -- -- ------6,5-- 6,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,5-- 6,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,5-- 6,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,5

Tordas Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3235

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------40,0-- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Tornyiszentmiklós Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3335

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Tornyospálca Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3435

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Tótújfalu Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3535

KIADÁSOK -- -- -- ------9,2-- 9,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------9,2-- 9,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------9,2-- 9,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 9,2

Túrkeve Város feladatainak támogatása ( X 1231 )3635

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Újhartyán Város feladatainak támogatása ( X 1231 )3735

KIADÁSOK -- -- -- ------250,0-- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------250,0-- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------250,0-- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 250,0

Újkenéz Község feladatainak támogatása ( X 1231 )3835

KIADÁSOK -- -- -- ------60,0-- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 60,0

Újkígyós Város feladatainak támogatása ( X 1231 )3935

KIADÁSOK -- -- -- ------14,0-- 14,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------14,0-- 14,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------14,0-- 14,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 14,0

Újlengyel Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4035

KIADÁSOK -- -- -- ------35,0-- 35,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------35,0-- 35,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------35,0-- 35,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 35,0

Újszász Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4135

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Úrkút Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4235

KIADÁSOK -- -- -- ------70,0-- 70,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------70,0-- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------70,0-- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 70,0

Üllő Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4335

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Vaja Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4435

KIADÁSOK -- -- -- ------50,0-- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Vajta Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4535

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Vállaj Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4635

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Vámoscsalád Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4735

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,0-- 6,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,0-- 6,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,0

Váralja Község feladatainak támogatása ( X 1231 )4835

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

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2,0

Várpalota Város feladatainak támogatása ( X 1231 )4935
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ------450,0-- 450,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------450,0-- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------450,0-- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 450,0

Vasvár Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5035

KIADÁSOK -- -- -- ------210,0-- 210,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------210,0-- 210,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------210,0-- 210,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 210,0

Vászoly Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5135

KIADÁSOK -- -- -- ------75,0-- 75,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------75,0-- 75,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------75,0-- 75,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 75,0

Vasszilvágy Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5235

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 15,0

Vecsés Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5335

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 400,0

Velence Város feladatainak támogatása ( X 1231 )5435

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Veszprémvarsány Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5535

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Vezseny Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5635

KIADÁSOK -- -- -- ------5,2-- 5,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,2-- 5,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,2-- 5,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,2

Vizsoly Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5735

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Zajta Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5835

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2,0

Zalaapáti Község feladatainak támogatása ( X 1231 )5935

KIADÁSOK -- -- -- ------20,0-- 20,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Zalaszentjakab Község feladatainak támogatása ( X 1231 )6035

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,0-- 6,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,0-- 6,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,0

Zsáka Nagyközség feladatainak támogatása ( X 1231 )6135

KIADÁSOK -- -- -- ------7,8-- 7,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------7,8-- 7,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------7,8-- 7,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 7,8

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges Tiszaörs-Nagyiván közötti összekötő vezeték megépítésének 
támogatása ( X 1231 )

36

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja ( X 1231 )37

KIADÁSOK 8 698,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 8 698,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8 698,1 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8 698,1 -- -- ---------- --

Mesepark projekt megvalósítása ( X 1231 )38

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Nagykónyi Község Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása ( 
X 1231 )

39

KIADÁSOK 65,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 65,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 65,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 65,0 -- -- ---------- --

Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása ( X 1231 )40

KIADÁSOK 178,9 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 178,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 178,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 178,9 -- -- ---------- --

Egyes önkormányzatok működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása ( X 1231 )41

KIADÁSOK 244,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 244,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 244,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 244,7 -- -- ---------- --

A DRB Bankcsoportnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása ( X 1231 )42

KIADÁSOK 1 879,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 879,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 879,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 879,7 -- -- ---------- --

Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében ( X 1231 )43

KIADÁSOK 1 789,4 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 789,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 789,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 789,4 -- -- ---------- --

Fővárosi Állat- és Növénykert beruházás megvalósításának támogatása ( X 1231 )44

KIADÁSOK 780,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 780,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 780,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 780,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

A hódmezővásárhelyi Vívó- és Ökölvívócentrummal kapcsolatos beruházás támogatása ( X 1231 )45

KIADÁSOK 655,6 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 655,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 655,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 655,6 -- -- ---------- --

Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása ( X 1231 )46

KIADÁSOK 3 046,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 3 046,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 046,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 046,6 -- -- ---------- --

Abasár település felszíni vízelvezetésének támogatása ( X 1231 )47

KIADÁSOK 5,4 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,4 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,4 -- -- ---------- --

A pécsi Magasház bontási költségeinek támogatása ( X 1231 )48

KIADÁSOK 1 256,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 256,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 256,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 256,0 -- -- ---------- --

Jászberény Város Önkormányzata részére működőképességének megőrzése céljából egyedi támogatás biztosítása ( 
X 1231 )

49

KIADÁSOK 740,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 740,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 740,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 740,0 -- -- ---------- --

Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 130. évfordulója alkalmából megrendezett 
ünnepségsorozat megrendezése támogatása ( X 1231 )

50

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása ( X 1231 )51

KIADÁSOK 394,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 394,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 394,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 394,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Mártélyi óvoda felújítása ( X 1231 )52

KIADÁSOK 70,9 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 70,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 70,9 -- -- ---------- --

Mártélyi kerékpárút felújítása ( X 1231 )53

KIADÁSOK 27,9 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 27,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 27,9 -- -- ---------- --

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )54

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Paksi Kinizsi utca felújítása és közműcsere támogatása ( X 1231 )55

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --
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Szerkezeti változás a 2016. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/01/01/00 A települési önkormányzatok működésének 
támogatása (350884)

Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetési törvény 1. mellékletéhez képest a 
beszámolás/zárszámadás során  megjelenő részletesebb címek, alcímek és 
jogcímcsoportok szerinti bontást a Kvtv. 2. és 3. melléklete szerinti támogatások 
feladathoz illetve célhoz kötött felhasználása indokolja. A Kvtv. 2. melléklete 
meghatározza az önkormányzatok kötelező feladat ellátására szolgáló támogatás 
igénylésének, felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit, a 3. 
melléklet jogcímei esetében a keretszabályokat pályázati kiírások teszik teljessé. 
Az önkormányzatok részére a 2. melléklet szerinti előirányzatokat jogcímenként  a 
nettófinanszírozás keretében folyósítja a Kincstár. A támogatások jogszerű 
felhasználásának ellenőrzése érdekében fontos, hogy az éves beszámolóban 
jogcímenkénti részletezettségben számoljanak el az önkormányzatok a kapott 
támogatással.

01/01/02/00 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása (339995)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/01/03/00 Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő 
támogatása (350706)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/01/04/00 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 
(340017)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/01/05/00 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 
(339773)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/01/06/00 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 
támogatása (340140)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/02/01/00 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok 
nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása (339784)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/02/02/00 Óvodaműködtetési támogatás (339795) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/02/03/00 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró 
gyermekek utaztatásának támogatása (339817)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.
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Szerkezeti változás a 2016. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/02/04/00 A köznevelési intézmények működtetéséhez 
kapcsolódó támogatás (343206)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/02/05/00 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (350717)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/03/01/00 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (339839) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/03/02/00 A települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatása (350728)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/03/03/00 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása (339840)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/03/04/00 A települési önkormányzatok által biztosított 
egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos 
feladatok támogatása (350739)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/03/05/00 Gyermekétkeztetés támogatása (339806) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/03/06/00 Szociális ágazati pótlék (346462) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/03/07/00 Kiegészítő támogatás a bölcsődében 
foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők béréhez (357239)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/01/01 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak 
támogatása (339862)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/01/02 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 
(339873)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/01/03 Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre 
Város Önkormányzata közművelődési 
feladatainak támogatása (339884)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.
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Szerkezeti változás a 2016. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/04/01/04 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári 
és közművelődési feladatainak támogatása 
(339895)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/01/05 Települési önkormányzatok muzeális intézményi 
feladatainak támogatása (339906)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/01/06 Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, 
könyvtári és közművelődési feladatainak 
támogatása (339917)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/01/07 Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési 
feladatainak támogatása (339928)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/01/08 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú 
kiegészítő támogatása (339939)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/01/09 A települési önkormányzatok könyvtári célú 
érdekeltségnövelő támogatása (350740)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/02/10 Színházművészeti szervezetek támogatása (339940) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/02/20 Táncművészeti szervezetek támogatása (339951) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/02/30 Zeneművészeti szervezetek támogatása (339962) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

02/01/01/00 Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 
(339984)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/01/02/00 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatása (340028)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/01/03/00 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos 
költségek finanszírozásának támogatása (342006)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.
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Szerkezeti változás a 2016. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/01/04/00 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési 
feladat támogatása (340195)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/01/05/00 A települési önkormányzatok helyi közösségi 
közlekedésének támogatása (343251)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/01/06/00 Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének 
javítása (350762)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/01/07/00 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 
(350773)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/01/08/00 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 
önkormányzat általi ellátásának támogatása 
(360406)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/01/00 Lakossági közműfejlesztés támogatása (339973) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/02/00 Kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatása (340006)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/03/01 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása (357284)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/03/02 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás (357295)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/03/03 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (357306) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/03/04 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek 
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 
intézmények fejlesztése, felújítása (357317)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/04/00 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatása (350795)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.
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Szerkezeti változás a 2016. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/02/05/01 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
(350817)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/05/02 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 
(350840)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/05/03 Muzeális intézmények szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston Program) (350839)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/06/00 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt 
szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása (340039)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/07/00 Önkormányzati étkezési feladatok támogatása 
(350851)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/08/00 Adósságkonszolidációban nem részesült települési 
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
(343184)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/02/09/00 Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak 
fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása 
(340084)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/03/00/00 Önkormányzatok rendkívüli támogatása (357328) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/04/01/00 Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció 
(350862)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/04/02/00 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 
(343595)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/04/03/00 Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. 
Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése 
céljából (339640)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/04/04/00 Pannon Park beruházási projekt 2016. évi 
munkálatainak megvalósítására (357251)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/04/05/00 A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály 
Központ üzemeltetéséhez és programjainak 
megvalósításához (340151)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/04/06/00 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő 
tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához 
(346506)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/04/07/00 Mezőkövesdi tanuszoda beruházása, valamint a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének 
megvalósítása (357262)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/04/08/00 A pesthidegkúti uszoda beruházás 
megvalósításához (357273)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/05/00/00 Önkormányzati elszámolások (340206) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/06/00/00 Vis maior támogatás (209434) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

04/00/00/00 Szociális kiegészítő pótlék támogatása (358406) Új elem

Indoklás: A Kormány az 1009/2016. (I. 20.) Korm. határozatban döntött a Szociális 
kiegészítő pótlék támogatása cím létrehozásáról.

05/00/00/00 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 
évi kompenzációja (358417)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1047/2016. (II. 15.) Korm. határozatban döntött A költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja cím létrehozásáról.

07/00/00/00 A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításának támogatása 
(355051)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1857/2015. (XI. 30.) Korm. határozatban döntött A Szent Márton 
Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása cím 
létrehozásáról.

08/00/00/00 Székesfehérvári sportcélú beruházások 
támogatása (357340)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1973/2015. (XII. 23.)  Korm. határozatban döntött a 
Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása cím létrehozásáról.
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09/01/00/00 Abaújszántó város feladatainak támogatása 
(350295)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/02/00/00 Alcsútdoboz község feladatainak támogatása 
(357395)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/03/00/00 Ambrózfalva község feladatainak támogatása 
(357406)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/04/00/00 Apátfalva község feladatainak támogatása 
(331895)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/05/00/00 Balatonfőkajár község feladatainak támogatása 
(357417)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/06/00/00 Balatonfüred Város feladatainak támogatása 
(345595)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/07/00/00 Balatonlelle város feladatainak támogatása 
(357428)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/08/00/00 Balatonszepezd község feladatainak támogatása 
(357439)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/09/00/00 Balmazújváros város feladatainak támogatása 
(339639)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/10/00/00 Baracska község feladatainak támogatása (357440) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.
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09/11/00/00 Barnag község feladatainak támogatása (357451) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/12/00/00 Bátonyterenye Város feladatainak támogatása 
(345517)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/13/00/00 Bázakerettye község feladatainak támogatása 
(357462)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/14/00/00 Bicske város feladatainak támogatása (339439) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/15/00/00 Boconád község feladatainak támogatása (357473) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/16/00/00 Budakalász város feladatainak támogatása 
(357484)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/17/00/00 Budapest III. kerület feladatainak támogatása 
(357495)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/18/00/00 Cegléd város feladatainak támogatása (339362) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/19/00/00 Csabdi község feladatainak támogatása (357506) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/20/00/00 Csaholc község feladatainak támogatása (350351) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/21/00/00 Csákvár város feladatainak támogatása (350362) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.
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09/22/00/00 Csanádalberti község feladatainak támogatása 
(350373)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/23/00/00 Császártöltés község feladatainak támogatása 
(357517)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/24/00/00 Csávoly község feladatainak támogatása (357528) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/25/00/00 Csepreg Város feladatainak támogatása (345562) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/26/00/00 Csopak község feladatainak támogatása (357539) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/27/00/00 Csurgó város feladatainak támogatása (357540) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/29/00/00 Drávagárdony Község feladatainak támogatása 
(351284)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/30/00/00 Ecséd község feladatainak támogatása (357562) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/31/00/00 Erdőtelek község feladatainak támogatása 
(357573)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/32/00/00 Fegyvernek város feladatainak támogatása 
(357584)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/33/00/00 Felcsút község feladatainak támogatása (357595) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.
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09/34/00/00 Felsőörs község feladatainak támogatása (357606) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/35/00/00 Földeák község feladatainak támogatása (331884) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/36/00/00 Füzér község feladatainak támogatása (357617) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/37/00/00 Gárdony város feladatainak támogatása (357628) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/38/00/00 Gasztony község feladatainak támogatása (357639) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/39/00/00 Gyúró község feladatainak támogatása (357640) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/40/00/00 Harkány város feladatainak támogatása (350440) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/41/00/00 Hárskút község feladatainak támogatása (357651) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/42/00/00 Heréd község feladatainak támogatása (350451) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/43/00/00 Herend város feladatainak támogatása (357662) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/44/00/00 Heves város feladatainak támogatása (350462) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/45/00/00 Hevesvezekény község feladatainak támogatása 
(357673)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.
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09/46/00/00 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása (331795)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/47/00/00 Jánossomorja város feladatainak támogatása 
(357684)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/49/00/00 Kajászó község feladatainak támogatása (357706) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/50/00/00 Káloz község feladatainak támogatása (357717) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/51/00/00 Kápolnásnyék község feladatainak támogatása 
(357728)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/52/00/00 Karcag város feladatainak támogatása (339651) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/53/00/00 Kemestaródfa község feladatainak támogatása 
(357739)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/54/00/00 Kesznyéten község feladatainak támogatása 
(357740)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/55/00/00 Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása 
(357751)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/56/00/00 Kisbér város feladatainak támogatása (357762) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/57/00/00 Kisköre város feladatainak támogatása (357773) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.
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09/58/00/00 Kiskunmajsa város feladatainak támogatása 
(357784)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/59/00/00 Kisvárda Város feladatainak támogatása (345551) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/60/00/00 Kőszeg város feladatainak támogatása (339684) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/61/00/00 Kötegyán község feladatainak támogatása (357795) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/62/00/00 Kunhegyes város feladatainak támogatása 
(357806)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/63/00/00 Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása 
(357817)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/64/00/00 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása 
(339695)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/65/00/00 Lenti Város feladatainak támogatása (345628) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/66/00/00 Lovasberény község feladatainak támogatása 
(357828)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/67/00/00 Magyarcsanád község feladatainak támogatása 
(331906)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.
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09/68/00/00 Magyarnádalja község feladatainak támogatása 
(357839)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/69/00/00 Makó város feladatainak támogatása (331917) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/70/00/00 Mány község feladatainak támogatása (357840) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/71/00/00 Maroslele község feladatainak támogatása 
(331873)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/72/00/00 Mártély község feladatainak támogatása (357851) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/73/00/00 Mecsér község feladatainak támogatása (357862) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/74/00/00 Mezőcsát Város feladatainak támogatása (345417) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/75/00/00 Mezőhegyes város feladatainak támogatása 
(357873)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/76/00/00 Mezőzombor község feladatainak támogatása 
(350495)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/77/00/00 Monok község feladatainak támogatása (350506) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/78/00/00 Monor város feladatainak támogatása I. (345539) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.
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09/79/00/00 Monor város feladatainak támogatása II. (357884) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/80/00/00 Monostorapályi község feladatainak támogatása 
(357895)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/81/00/00 Monoszló község feladatainak támogatása (357906) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

09/82/00/00 Mór város feladatainak támogatása (357917) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak I. cím létrehozásáról.

10/01/00/00 Nagylak község feladatainak támogatása (357939) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/02/00/00 Nagyrozvágy község feladatainak támogatása 
(357940)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/03/00/00 Nagyvenyim község feladatainak támogatása 
(357951)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/04/00/00 Nemesnádudvar község feladatainak támogatása 
(357962)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/05/00/00 Nyíradony város feladatainak támogatása (339600) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/06/00/00 Óföldeák község feladatainak támogatása (350517) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/07/00/00 Olaszfalu község feladatainak támogatása (357973) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.
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10/08/00/00 Pápa város feladatainak támogatása (339340) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/09/00/00 Pilis város feladatainak támogatása (357984) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/11/00/00 Pomáz város feladatainak támogatása (358006) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/12/00/00 Putnok város feladatainak támogatása (358017) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/13/00/00 Rakamaz város feladatainak támogatása (358028) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/14/00/00 Rózsaszentmárton község feladatainak 
támogatása (358039)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/15/00/00 Rönök község feladatainak támogatása (358040) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/16/00/00 Sárazsadány község feladatainak támogatása 
(358051)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/17/00/00 Sárospatak város feladatainak támogatása 
(339706)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/18/00/00 Szabadszállás város feladatainak támogatása 
(358062)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/19/00/00 Szank község feladatainak támogatása (358073) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.
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10/20/00/00 Szegilong község feladatainak támogatása (358084) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/21/00/00 Székkutas község feladatainak támogatása 
(350540)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/22/00/00 Szentantalfa község feladatainak támogatása 
(358095)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/23/00/00 Szentjakabfa község feladatainak támogatása 
(345828)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/24/00/00 Szerencs Város feladatainak támogatása (345439) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/25/00/00 Szikszó város feladatainak támogatása (358106) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/26/00/00 Tabajd község feladatainak támogatása (358117) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/27/00/00 Tagyon község feladatainak támogatása (358128) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/28/00/00 Taktaszada község feladatainak támogatása 
(358139)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/29/00/00 Tarcal község feladatainak támogatása (350562) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/30/00/00 Tarpa nagyközség feladatainak támogatása 
(350573)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.
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10/31/00/00 Tata város feladatainak támogatása (358140) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/32/00/00 Tiszagyenda község feladatainak támogatása 
(358151)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/34/00/00 Tiszaladány község feladatainak támogatása 
(358173)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/35/00/00 Tiszatardos község feladatainak támogatása 
(358184)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/36/00/00 Tiszatarján község feladatainak támogatása 
(358195)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/37/00/00 Tokaj város feladatainak támogatása (358206) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/38/00/00 Tordas község feladatainak támogatása (358217) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/39/00/00 Tornyiszentmiklós község feladatainak 
támogatása (358228)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/40/00/00 Tornyosnémeti község feladatainak támogatása 
(358239)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/41/00/00 Tótvázsony község feladatainak támogatása 
(358240)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

986



Szerkezeti változás a 2016. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

10/42/00/00 Vác város feladatainak támogatása (350606) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/43/00/00 Vaja város feladatainak támogatása (358251) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/44/00/00 Vál község feladatainak támogatása (350684) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/45/00/00 Városnamény város feladatainak támogatása 
(358262)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/46/00/00 Vereb község feladatainak támogatása (358273) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/47/00/00 Verseg község feladatainak támogatása (358284) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/48/00/00 Veszprémfajsz község feladatainak támogatása 
(358295)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/49/00/00 Vöröstó község feladatainak támogatása (358306) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/50/00/00 Zajta község feladatainak támogatása (358317) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/51/00/00 Zalaapáti község feladatainak támogatása (358328) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/52/00/00 Zánka község feladatainak támogatása (358339) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.

10/53/00/00 Zsombó község feladatainak támogatása (358340) Új elem

Indoklás: A Kormány az 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban döntött az Egyes 
önkormányzatok feladatainak II. cím létrehozásáról.
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11/00/00/00 A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának 
támogatása (358517)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1049/2016. (II. 15.)  Korm. határozatban döntött A XV. kerületi 
Neptun utcai iskola felújításának támogatása cím létrehozásáról

12/00/00/00 Páty Község feladatainak támogatása (358528) Új elem

Indoklás: A Kormány az 1048/2016. (II. 15.) Korm. határozatban döntött a Páty Község 
feladatainak támogatása cím létrehozásáról.

13/00/00/00 Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339351)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1048/2016. (II. 15.) Korm. határozatban döntött a Békéscsaba 
Megyei Jogú Város feladatainak támogatása cím létrehozásáról.

15/00/00/00 Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei 
működésének támogatása (358640)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1149/2016. (III. 25.) Korm. határozatban döntött Pécs Megyei Jogú 
Város kulturális intézményei működésének támogatása cím létrehozásáról.

16/00/00/00 A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének 
támogatása (360217)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1258/2016. (VI. 6.) Korm. határozatban döntött A Batthyány-
Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása cím létrehozásáról.

17/00/00/00 Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna 
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 
építési beruházásával összefüggő tőke- és 
kamattartozás átvállalásához (355028)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1434/2016. (VIII. 17.)  Korm. határozatban döntött Kiegészítő 
támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok 
építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához cím 
létrehozásáról.

18/00/00/00 A helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatása (342039)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban döntött A helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása 
cím létrehozásáról.

19/00/00/00 Budai Várban folyamatban lévő kormányzati 
beruházás megvalósítása során a 
forgalomirányítással kapcsolatban felmerült 
költségek támogatása (360462)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatban döntött a Budai Várban 
folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a 
forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása cím 
létrehozásáról.
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20/00/00/00 A Normafa Park megvalósításának és 
működésének támogatása (360473)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozatban döntött A Normafa Park 
megvalósításának és működésének támogatása cím létrehozásáról.

21/00/00/00 Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének 
támogatása (360484)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1553/2016. (X. 13.) Korm. határozatban döntött a Balmazújváros 
sportlétesítmény fejlesztésének támogatása cím létrehozásáról.

23/00/00/00 Vasmegyer Község feladatainak támogatása 
(361040)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1588/2016. (X. 27.) Korm. határozatban döntött a Vasmegyer 
Község feladatainak támogatása cím létrehozásáról.

24/00/00/00 Makó Város közterület fejlesztésének támogatása 
(360995)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1621/2016. (XI. 11.) Korm. határozatban döntött a Makó Város 
közterület fejlesztésének támogatása cím létrehozásáról.

26/00/00/00 Szentkirályszabadja működőképességének 
megőrzése (361062)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1653/2016. (XI. 17.) Korm. határozatban döntött a 
Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése cím létrehozásáról.

27/00/00/00 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
ingatlanvásárlásának támogatása (361184)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1776/2016. (XII. 15.) Korm. határozatban döntött a Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása cím 
létrehozásáról.

30/00/00/00 Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök 
telepítése feladatainak támogatása (363628)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Pátroha 
Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása cím 
létrehozásáról.

32/73/00/00 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 
(339473)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1818/2016. (XII. 22.) (az 1883/2016. (XII. 28.) Korm. Határozattal 
módosítva lett) Korm. határozatban döntött az Önkormányzatok feladatainak 
támogatása I. cím létrehozásáról.

33/52/00/00 Körmend Város feladatainak támogatása (339673) Új elem

Indoklás: A Kormány az 1818/2016. (XII. 22.) (az 1883/2016. (XII. 28.) Korm. Határozattal 
módosítva lett) Korm. határozatban döntött az Önkormányzatok feladatainak 
támogatása II. cím létrehozásáról.
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X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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Az igazságügyi miniszter feladata a Kormány 2014-2018. közötti igazságügyi politikájának 
kidolgozása. Az igazságügyi politika célja, hogy keretet adjon a kormányzat igazságügyi 
munkájának, az ellátott feladatok tükrözzék az igazságügyi politika értékrendjét. 
 
Az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozat elfogadásával a 
Kormány meghatározta azon főbb alapelveket, amelyek az igazságügyi tárca célkitűzéseit is 
meghatározzák. 
 
Az Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: IM) fejezet 2016. évi költségvetésének 
összeállítása során a legfontosabb szakpolitikai célként az alábbiak kerültek kitűzésre: 
 
A Polgári Törvénykönyv módosítása 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2014. március 
15-én lépett hatályba. Az IM a kódex hatálybalépése óta figyelemmel kíséri a hatályosulást. A 
Ptk. értelmezésével és alkalmazásával összefüggésben tárcánkhoz számos megkeresés 
érkezett. Az észrevételek leginkább két fő területen merültek fel: a jogi személyeknek – a 
társasági jogot is magában foglaló – új szabályozása, valamint a zálogjogi rendelkezések 
gyökeresen új alapokra helyezése. A magyar magánjog alapkódexének állandóságához 
fűződő, a jogbiztonság elvéből fakadó érdekre tekintettel, az igazságügyi tárca a Ptk. 
módosításának kérdését szigorú szakmai alapokon, óvatosan kezeli, így a szakmai 
vélemények hatására a tárca amellett foglalt állást, hogy egy átfogó, novelláris jellegű, a 
kódex egészét érintő módosításra nincs szükség, a Ptk. módosítására csak a legszükségesebb, 
legszűkebb körben kell sort keríteni 2016-ban. 
 
A közigazgatási eljárásjog és perrend megújítása 
 
A Kormány már a Polgári perrendtartás koncepciójáról szóló határozatában döntött a 
közigazgatási perjog önálló szabályozásának szükségességéről és a közigazgatási 
perrendtartás kodifikációjáról szóló 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozatában felhatalmazást 
adott a közigazgatási perrendtartás koncepciójának kidolgozására. A Kormány 2015. május 
13-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) 
koncepciójáról és a közigazgatási perrendtartás (Kp.) koncepciójáról szóló jelentéseket és a 
közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról szóló 1352/2015. (VI.2.) Korm. 
határozatában felhívta az igazságügyi minisztert, hogy készítsen előterjesztést e törvények 
tervezetéről. A törvényjavaslatok szeptember 23-án benyújtásra kerültek az Országgyűléshez, 
amelyeket el is fogadott. 
 
Az új polgári perrendtartásról szóló törvény 
 
A Kormány által 2015. január 14-én elfogadott Koncepció alapján 2015-ben a Polgári Perjogi 
Kodifikációs Főbizottság mellett működő 14 munkabizottság, valamint az IM-ben felállított 
munkacsoport, illetve a munkacsoport átalakulásával létrejött Szerkesztőbizottság által 
elkészített szakmai döntés-előkészítő anyagok és döntések alapján 2016 márciusára elkészült 
a polgári perrendtartásról szóló törvény tervezete. A számos egyeztetést követően a Kormány 
2016. július 20-án megtárgyalta és elfogadta az új polgári perrendtartás tervezetét. Az 
elfogadott tervezet T/11900. számú törvényjavaslatként 2016. szeptember 2-án benyújtásra 
került az Országgyűléshez, amelyet végül 2016. november 22-én elfogadott.  
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A versenytörvény módosítása  
 
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény (a továbbiakban: Tpvt.) módosításának két legfőbb célja: a Tpvt. vállalkozások 
összefonódására irányadó szabályainak módosítása az eljárások gyorsítása, egyszerűsítése 
érdekében; a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén 
alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló 
2014/104/EU irányelv (a továbbiakban: Irányelv) átültetése. 
 
Előbbi vonatkozásban kiemelendő a fúzió-engedélyezési eljárás jelenlegi 4,0 millió forintos 
díjának alap esetben 1,0 millió forintra csökkentése, melynek révén a Gazdasági 
Versenyhivatal fúziós díjbevételének közel harmada a vállalkozásoknál maradna. Emellett a 
cégösszeolvadásokra vonatkozó bejelentési kötelezettség jelenlegi 500,0 millió forintos 
küszöbértékének 1 000,0 millió forintra emelését tartalmazza a törvény. A változás 
eredményeként a jelenlegi fúziók nagyjából 10-15 százalékánál megszűnne a kötelező 
bejelentés. A bejelentés elbírálására pedig legfeljebb 8 nap állna rendelkezésre, ez alatt kell 
dönteni a Gazdasági Versenyhivatalnak a bejelentés tudomásul vételéről, illetve eljárás 
indításáról, ennek elmulasztása esetén a fúzió végrehajtható lenne, a bejelentési díjat pedig 
vissza kellene fizetni. 
 
Az ügyintézési idő tervezett további csökkentése, az engedélykérési küszöbszám megemelése, 
valamint az eljárási díj redukálása összhangban van a közelmúltban lezajlott általános 
közigazgatási bürokráciacsökkentéssel. 
 
Nemzeti érdekek képviselete az Európai Unióban 
 
Az IM által koordinált jogharmonizáció egy állandó, szakmailag szerteágazó koordinációs és 
monitoring tevékenységet követel meg és két irányból is hat a nemzeti jogrendszerre. 
Egyrészt feltételezi valamennyi hazai jogszabály tervezetének uniós jogi ellenőrzését, 
másrészt a hazai jogszabályoknak a változó uniós jogi rendelkezésekhez való hozzáigazítása 
feltételezi a szaktárcák jogalkotási tevékenységének folyamatos összehangolását. A 
jogharmonizációs feladatok állásáról negyedévenként előterjesztés készül. 
 
Ezen túlmenően az IM látja el a kötelezettségszegési és EU Pilot ügyek koordinációját, az 
uniós jogszabályok átültetését megvalósító magyar jogszabályok notifikációját és a speciális 
notifikációkkal összefüggő feladatokat is. 
 
Emellett a tárcához tartoznak még az Európai Unió egységes belső piacával kapcsolatos 
koordinációs feladatok, továbbá a Solvit-központ működtetése, valamint az Európai Unió 
Belső Piaci Információs Rendszerével (IMI) kapcsolatos nemzeti koordinátori feladatok. 
 
Kiemelt feladat az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő 
döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont 
kialakításával összefüggő minisztériumi tevékenység koordinációja. 
 
Igazságügyi kapcsolatok 
 
Az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősítése érdekében az IM új alapokra helyezte a 
szakmai együttműködést a bírói és ügyészi szervezet vezetőivel, illetve a más jogászi 
hivatásrendek kamaráinak vezetőivel. Ennek keretében rendszeres a kapcsolattartás az 
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Országos Bírósági Hivatal elnökével, konzultációk történtek a legfőbb ügyésszel, a Magyar 
Ügyvédi Kamara és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Elnökével. 
 
Az év januárjában kezdte meg teljes körben képzési, továbbképzési tevékenységét az 
Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája. Az igazságügyi szakértők, és a végrehajtójelöltek 
képzésén túl 2016. július 1-jétől a végrehajtói szakvizsgát, augusztus 1-től pedig a 
felszámoló-biztosok és vagyonfelügyelők továbbképzését is a Jogakadémia szervezi. 
 
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása 
 
Az igazságügyi hivatásrendekbe vetett közbizalom erősítését szem előtt tartva kiemelt cél a 
jogászképzés minőségének, a diplomás jogászok szakmai felkészültségének növelése. A 
jogászképzés által létrehozott jogi szaktudás, kultúra ugyanis elengedhetetlen a 
nemzetgazdaság versenyképességéhez. Az IM – összhangban az igazságügyi politikáról szóló 
1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal – kutatási és oktatásfejlesztési programok, illetve 
jogászösztöndíjak támogatásán keresztül járul hozzá a jogászképzés színvonalának 
emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a jogászi identitástudat növeléséhez. 
 
A 2015/2016-os tanév II. félévében és a 2016/2017-es tanév I. félévében az öt vidéki jogi kar 
nappali tagozatos, osztatlan képzésben résztvevő jogászhallgatója közül összesen 503 hallgató 
számára nyújtott támogatást Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj keretében, továbbá a nappali 
képzésben résztvevő önköltséges jogászhallgatók mintegy 30%-nak nyújtott tanulmányi 
támogatást.  
 
Ezen túlmenően az IM a jogi egyetemek kutatási és oktatásfejlesztési programjait egy tanévre 
szóló támogatásban részesítette, illetve 2016 szeptemberében lebonyolította az igazságügyi 
politika nemzeti, európai és nemzetközi jelentőségű kérdéseinek kutatására 
kiírt  Jogtudományi Kutatási Pályázatot.  
 
Integráció 
 
A tárca által irányított és felügyelt háttérintézményeinek száma a 2014-es induláshoz képest 
jelentősen átalakult és megváltozott. A Kormány 2016 júniusában döntött a központi 
hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatáról, amelynek alapján számos intézmény átszervezésére került sor, így többek 
között az igazságügyi miniszter által irányított Igazságügyi Hivatal és az Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézetek is. 
 
Az Igazságügyi Hivatal feladatainak egy részét a járási- és kormányhivatalok vették át, míg 
nagyobb részét, a szakmai irányítás megtartásával, az IM. 
 
Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek átszervezése is megtörtént. Az Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézetek a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettel történő összeolvadással, 
2017. január 1. napjától új néven, Nemzeti Szakértői és Kutató Központként a 
belügyminiszterrel közös irányítás alatt álló költségvetési szerv. 
 
Változást jelentett a központi hivatalok felülvizsgálatától függetlenül a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala felügyeleti jogának nemzetgazdasági miniszterhez történő átadása is. 
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A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
2016. május 12. napjától a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság felett az államot 100%-ban megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét az IM a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló 
szervezet kijelöléséről szóló 10/2016. (V. 4.) NFM rendelet alapján gyakorolja. A tulajdonosi 
joggyakorlással összefüggésben tulajdonosi bevétel, illetve kiadás 2016. évben nem került 
tervezésre és nem is valósult meg. A Társaság 2016. évi beszámolója 3 186,7 millió forint 
mérlegfőösszeggel, 1 985,1 millió forint saját tőkével, és -146,7 millió forint mérleg szerinti 
eredménnyel (veszteséggel) került elfogadásra. A 2016. évi eredmény (veszteség) okán 
osztalékfizetés fel sem merült. A tulajdonosi joggyakorló tőkeemelést, tulajdonosi támogatást, 
illetve kölcsönt 2016. évben nem nyújtott a Társaság részére, illetve a tulajdonosi 
joggyakorlással összefüggésben egyéb, évközi forrásbiztosítással megvalósuló kiadásra sem 
került sor. 
 
IM Fejezet (költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok) összesen:  
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 
A költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 9 732,9 millió forint kiadási, 
2 760,3 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 
6 972,6 millió forint volt.  
 
A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat  

összesen 93,0 millió forinttal csökkent az alábbi intézkedéseknek köszönhetően: 
- a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 136,4 millió forinttal 

az IM Kossuth téri épületében lévő könyvtára működtetésével és a Báthory utca 12. 
szám alatti ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokra, 

- az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 6,5 millió forinttal a 
2016. évi bérkompenzáció kiadásaira,  

- a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján átcsoportosított 14,1 millió forinttal a 
prémiumévek program kiadásaira,  

- a 2015. évi C. törvény 61. § (1)-(2) bekezdéseinek módosítása alapján átcsoportosított 
23,1 millió forinttal a bírói és ügyészi illetményalap emeléséhez kapcsolódó 
többletkiadásokra,  

- 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 0,3 millió forinttal a 
2016. évi bérkompenzáció kiadásaira. 

 
A költségvetési törvényben a fejezeti kezelésű előirányzatok estében 2 590,6 millió forint 
kiadási és támogatási előirányzat került meghatározásra.  
 
A Kormány döntései alapján év közben a támogatási előirányzat  

összesen 50,9 millió forinttal csökkent az alábbi intézkedésnek köszönhetően: 
- a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozattal a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a 

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítésének korrekciója miatt átadott 200,0 millió 
forinttal, 

- a 1179/2016. (IV. 11.) Korm. határozattal a Honvédelmi Minisztériumnak az 
Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulójára megrendezendő ünnepségek kiadásaira 
átadott 9,6 millió forinttal, 
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- a 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 150,0 millió forinttal 
a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatására, 

- a 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján átcsoportosított 109,0 millió forinttal 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatására, 

- a 1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részére átadott 10,5 millió forinttal 1 fő igazságügyi 
szakdiplomatával kapcsolatos kiadásokra, 

- a 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozattal a Belügyminisztérium részére átadott 89,8 
millió forinttal. 
 

Az intézmények 2 760,3 millió forint összegű eredeti bevételi előirányzata fejezeti 
hatáskörben 1 208,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben további 1 967,7 millió forinttal 
nőtt, valamint 3 407,9 millió forint költségvetési maradvány került előirányzatosításra. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok bevételi előirányzata 889,1 millió forintra növekedett, míg 
1 270,6 millió forint összegű költségvetési maradvány került előirányzatosításra.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  12 103,0 12 323,5 12 323,5 20 611,3 17 220,0 101,4 83,5 

 ebből: személyi juttatás 4 793,5 6 100,8 6 100,8 6 172,8 5 493,4 101,1 89,0 

Bevétel  4 795,0 2 760,3 2 760,3 6 825,4 6 744,3 101,4 98,8 

Támogatás  9 674,5 9 563,2 9 563,2 9 107,4 10 112,4 111,0 111,0 

Költségvetési maradvány  2 312,0 - - 4 678,5 4 678,5 102,0 100,0 

Létszám (fő)   799 861 861 - 835 101,0 - 

 
1. cím: Igazságügyi Minisztérium igazgatása 
(Törzsszám: 300070, honlap: www.kormany.hu) 
 
Az Igazságügyi Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: Minisztérium, IM igazgatása) az 
igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat 
végez. Felelős az igazságügyért, a választójogi és népszavazási szabályozásért, az 
áldozatsegítésért és a kárpótlásért. E feladatai körében előkészíti többek között a jogalkotásra, 
a gyülekezési jogra, a személyes adatok védelmére, a közérdekű adatok nyilvánosságára, az 
elektronikus információszabadságra, az egyenlő bánásmódra, a sajtóra, a kérelmezési és 
panaszjogra, a sztrájkjogra, az Állami Számvevőszékre, a pártok működésére és 
gazdálkodására, a közjogi tisztségviselők jogállására és juttatásaira, a közszolgálati 
tisztviselők jogállására és juttatásaira és a kormányzati szervezetrendszerre, a nemzetközi 
szerződésekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályokat. Felel a Polgári Törvénykönyv 
kodifikációjáért, ezen belül a személyek jogára, a dologi jogra, a családjogra, a kötelmi jogra, 
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az öröklésre vonatkozó rendelkezések megalkotásáért. Előkészíti a polgári peres és nem peres 
eljárásokra, a bírósági végrehajtásra, a nemzetközi magánjogra, a polgári jogi jogsegélyre, a 
közvetítői tevékenységre, a jogi segítségnyújtásra, a szakfordításra és tolmácsolásra és a 
pártfogó felügyelői tevékenységre, a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a 
csődeljárásra, az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra 
vonatkozó jogszabályokat. Továbbá előkészíti a bírósági szervezetre, a bírák és az 
igazságügyi alkalmazottak jogállására, szolgálati jogviszonyára, a bírósági igazgatásra és 
ügyvitelre, a választott bíráskodásra, a bírósági végrehajtásra és a bírósági végrehajtói 
szervezetre, a közjegyzőkre, az ügyvédekre, a jogtanácsosokra, az igazságügyi szakértőkre és 
a jogi szakvizsgára, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályaira, a 
szerzői jogra, az iparjogvédelemre, a tisztességtelen piaci magatartásra, a versenykorlátozás 
tilalmára, a magyar formatervezési díjra és az iparjogvédelmi támogatásokra, az ügyészségre, 
az ügyészek jogállására, a bűncselekményekre, a büntetésekre, a büntetőeljárásra, a bűnügyi 
jogsegélyre, a bűnügyi nyilvántartásra és a büntetések és az intézkedések végrehajtására 
vonatkozó jogszabályokat. 
 
Az IM igazgatása alaptevékenységeként ellátott feladatait az IM alapító okiratában 
(VIII/ID/901/3/2014.), az IM Szervezeti és Működési Szabályzatában (7/2014. (XI. 14.) IM 
utasítás), valamint a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint látja el. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  5 794,4 5 311,7 5 311,7 9 106,2 5 973,0 103,1 65,6 

 ebből: személyi juttatás 3 019,5 3 149,2 3 149,2 3 802,4 3 256,1 107,8 85,6 

Bevétel  1 510,6 664,2 664,2 2 453,6 2 374,7 157,2 96,8 

Támogatás  4 976,9 4 647,5 4 647,5 4 780,3 4 780,3 96,0 100,0 

Költségvetési maradvány  1 179,2 - - 1 872,3 1 872,3 158,8 100,0 

Létszám (fő)   407 436 436 - 429 105,4 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
      millió forintban egy tizedessel           fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 311,7 664,2 4 647,5 3 149,2 436 
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörben összesen -119,1  -119,1 4,9  
2016. évi bérkompenzáció  0,6  0,6 0,5  
Prémiumévek program  14,1  14,1 11,1  
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Bírói és ügyészi illetményalap-emeléssel 
kapcsolatos többletek  2,6  2,6 2,0  
Nemzetgazdasági Minisztériumnak (KEF 
– Báthory u. 12. sz. ingatlan üzemeltetési 
kiadásaira) 

 
-125,4  

 
-125,4   

Nemzetgazdasági Minisztériumnak (KEF 
– IM könyvtár üzemeltetési kiadásaira) 

 
-11,0  

 
-11,0 

 
-8,7 

 
 

Saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
257,7  

 
257,7 

 
144,7  

Igazságszolgáltatási szervek részvétele a 
jogszabály előkészítésben fejezeti 
kezelésű előirányzatról (bírák, ügyészek 
kirendelésével kapcsolatos kiadásokra) 

 
 
 

163,5  

 
 
 

163,5 

 
 
 

128,7  
IM felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról (Szoftverlicencek 
bővítése, kiegészítése és kapcsolódó 
szolgáltatások teljesítése érdekében a 
WHS Kft-vel kötött szerződés alapján) 

 
 
 
 
 

69,4  

 
 
 
 
 

69,4 

 
 
 
  

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról (Fontes Iuris, az 
IM történetét feldolgozó kiadvány 
megjelenésével, és a miniszter 
előadásaihoz szükséges kutatómunkával 
kapcsolatos kiadásokra) 

 
 
 

3,7  

 
 
 

3,7 

 
 
 

3,0  
IM társadalom- és szakpolitikai 
célkitűzéseinek megvalósítása fejezeti 
kezelésű előirányzatról (igazságügyi 
alrendszerek átvilágításával kapcsolatos 
kiadásokra) 

 
 
 

6,8  

 
 
 

6,8 

 
 
 

3,2  
Igazságügyi regionális együttműködés 
2016 fejezeti kezelésű előirányzatról 
(Velencei Bizottsági tagsághoz 
kapcsolódó kiadásokra) 

 
 
 

0,1  

 
 
 

0,1   
Magyar alkotmányos identitás kifejezésre 
juttatása, nemzettudat, jogvédelem és 
jogérvényesítés fejezeti kezelésű 
előirányzatról (az Alaptörvény 
elfogadásának 5. évfordulója 
ünnepségsorozat kiadásaira)  

 
 
 

4,3  

 
 
 

4,3 

 
 
 

1,9  
A jogászképzés színvonalának emelését 
célzó programok támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatról (jogtudományi 
kutatásokkal kapcsolatos kiadásokra)  

 
 
 

9,9  

 
 
 

9,9 

 
 
 

7,9  

Más fejezet intézményei összesen -5,8  -5,8 -4,6  
Belügyminisztériumnak (TÉR 
üzemeltetési kiadásaira) 

 
-5,8  

 
-5,8 -4,6  

Egyéb előirányzat-változások összesen    -46,5  
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- kiemelt előirányzatok közötti    -46,5 -7 
Bevételek összesen 1 789,4 1 789,4  224,2  
Többletbevétel felügyeleti hatáskörben 2,6 2,6  2,1  
Többletbevétel intézményi hatáskörben 1 786,8 1 786,8  222,1  
Előző évi költségvetési maradvány 1 872,3 1 872,3  330,5  
2016. évi módosított előirányzat  9 106,2 4 325,9 4 780,3 3 802,4 429 
 
Az IM igazgatása feladatainak ellátására eredeti kiadási előirányzatként 5 311,7 millió forint 
állt rendelkezésre, melynek fedezete 664,2 millió forint összegű bevétel, 4 647,5 millió forint 
a költségvetési támogatás. A módosított kiadási előirányzat összességében 3 794,5 millió 
forint összegű növekedést mutat.  
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 884,4 millió forint összegű eredeti előirányzata év 
végére 3 453,7 millió forintra emelkedett. A változás a dologi kiadások kiemelt előirányzatra 
történő átcsoportosítás miatti csökkenés, illetve a 2015. évi költségvetési maradvány 
igénybevétel, az uniós projektek terhére megvalósított feladatok személyi és reprezentációs 
költségei forrásának jóváírása, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjához szükséges fedezet és a fejezeti kezelésű előirányzatokból átvett források 
miatti növekedések következménye. A módosított előirányzat biztosította a Minisztérium 
dolgozóinak a havi rendszeres jogszabály szerinti illetményét, valamint a felmentési idejüket 
töltő munkavállalók ezen időre járó bérét, a végkielégítések és szabadságmegváltások 
forrását, fedezetet nyújtott továbbá a cafetéria juttatás keretében – 200 000 forint kerethatáron 
belül – igényelt juttatásokra (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya szállás, SZÉP kártya 
vendéglátás, SZÉP kártya szabadidő, BKV bérlet, ajándék utalvány, önkéntes pénztári 
kifizetések, az iskolakezdési támogatás), a belföldi és a külföldi napidíjakra, a jubileumi 
jutalmakra, illetve a célfeladat kitűzéséhez kapcsolódó kifizetésekre. Fedezetet biztosított 
továbbá a kormánytisztviselők és munkavállalók munkavégzéshez kapcsolódó védőszemüveg 
költségtérítésre, a közlekedési költségtérítésekre (munkába járás, hétvégi hazautazás), a 
bankszámla költségtérítésekre, illetve a szociális és temetési segély és a reprezentációs jellegű 
kiadásokra. A 3 453,7 millió forint összegű módosított előirányzattal szemben a 
foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat 2 983,6 millió forint összegben teljesült. 
 
A Minisztérium 2016. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 436 fő volt, amely 
évközben nem változott. 
 
A külső személyi juttatások előirányzat terhére a Minisztérium alapfeladatainak 
végrehajtásához szükséges megbízási díjak kifizetése, a Jogi Szakvizsga Bizottság 
vizsgáztatóinak díjazása, a szakértői oktatás és vizsgáztatás költségei, a bírósági végrehajtói 
szakvizsga, a prémiuméves programban részt vevők illetménye és cafetéria juttatásai, 
valamint az uniós projektek terhére megvalósított feladatok miatt jelentkező megbízások 
díjainak kifizetése teljesült, összesen 272,5 millió forint összegben. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata tartalmazza 
egyrészt a személyi juttatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeket, másrészt a 
természetbeni juttatásokat és a reprezentációs kiadásokat terhelő adó- és járulékfizetési 
kötelezettségeket, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerinti mértékben és határidőben 
teljesültek. A járulékok teljesítése 941,9 millió forint volt.  
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A dologi kiadások eredeti 1 326,3 millió forintos előirányzata 996,4 millió forinttal  
emelkedett, mely növekedés az alábbi feladatok végrehajtásának fedezetét biztosította: 
- az EU Tanácsi és Bizottsági ülésekre történő kiküldetések, repülőjegy, biztosítás, szállás és 

taxi költségei, 
- a 2015. évi költségvetési maradvány igénybevételének kiadásai, 
- a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított keretek terhére megvalósuló szakmai 

feladatok kiadásai. 
 
A dologi kiadás módosított előirányzata 2 322,7 millió forint, míg a teljesítés 1 184,0 millió 
forint volt. 
 
A jelentősebb összegű kifizetések az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan kerültek elszámolásra: 
- az ágazati jellegű feladatokhoz kapcsolódóan a kommunikációs szolgáltatási kiadások 

fedezetét is biztosítani kellett 386,8 millió forint összegben. A céginformáció működtetése 
kapcsán teljesítésre kerültek a cégbíróságok eszközparkjának karbantartási költségei, az 
országosan, éjjel-nappal elérhető on-line felület és háttérrendszer üzemeltetésével, 
karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos számítástechnikai kiadások; 

- a szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 459,2 millió forintot költött, amelyen belül az 
egyéb szolgáltatások kifizetése 42,1 millió forint, továbbá a szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások összege volt jelentős, amely 413,6 millió forintot tett ki. A szakmai 
tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése tartalmazza a cégközlöny szerkesztésével, 
kiadásával kapcsolatos kiadásokat, a Cégközlönyben megjelenő közlemények 
közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 9. §-a alapján a 
Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerült költségeket és a 
Nemzeti Jogszabálytár működtetésének költségeit, továbbá az egyéb szellemi 
tevékenységgel, jogi, ügyvédi segítségnyújtással, tanácsadással kapcsolatos kiadásokat; 

- a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások kifizetett összege 91,5 millió forintot tett 
ki, amelynek aránya a dologi kiadásokon belül 8%. A teljesítés összege tartalmazza többek 
között a külföldi kiküldetések szállás, utazás, tolmácsolás és repülőjegy költségeit is; 

- a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesítése a közbeszerzési díjakat, a 
működési célú előzetesen felszámított ÁFA-t, illetve egyéb díjakat, befizetéseket, 
késedelmi kamatokat, továbbá a tanfolyami díjakat, a kötelező továbbképzéssel 
kapcsolatos kiadásokat tartalmazza 245,8 millió forint értékben.  

 
Az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzaton 537,2 
millió forint teljesítés jelentős része a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány befizetéséből adódik. 
 
Családalapítási/családtámogatási kölcsönként a Minisztérium 8,8 millió forint összeget 
folyósított a munkatársak részére (9 fő), míg a dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához 17,0 
millió forint összegben, (7 fő) járult hozzá kölcsön formájában. 
 
Az intézményi beruházási kiadások előirányzata 136,9 millió forinttal növekedett. Az 
előirányzat növekedése jelentős mértékben a 2015. évi maradvány, valamint az Igazságügyi 
Hivataltól 2016. december 30-án átvett pénzösszegek miatt következett be. A beruházások 
teljesítése 17,9 millió forint volt. 
 
Immateriális javak 8,1 millió forint értékben kerültek elszámolásra, szoftverek, alkalmazások 
fejlesztésére, tanulmányok költségeire. A beszerzés nagyrészt az Igazságügyi Fizetési Portál 
fejlesztését szolgálta.  
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A bevételek alakulása 
 
A közhatalmi bevételek között az IM igazgatásának közvetítői névjegyzékkel, szakértői 
névjegyzékkel, fellebbezési díjjal, szakhatósági eljárási díjakkal kapcsolatban keletkezett 
bevétele összesen 2,6 millió forint értékben.  
 
A működési bevételek között a jogi szakvizsgáztatással, végrehajtói vizsgáztatással, 
szakoktatói tevékenységgel kapcsolatos bevételek 121,3 millió forintot, a cégnyilvántartás 
bevételeiből jogszabály alapján levonható összegekből származó bevételek 452,9 millió 
forintot, a családalapítási/családtámogatási kölcsönnek, továbbá a lakásalap számla 
vezetésével, valamint a végrehajtással összefüggő kamatbevételek 0,3 millió forintot tettek ki. 
A Minisztérium dolgozói által visszafizetett tanulmányi szerződésből eredő tartozások 
rendezésére, a mobiltelefon kerettúllépések megtérítésére, a külföldi kiküldetések 
költségeinek megtérítésére, a perköltségekből eredő követelésekre mindösszesen 10,8 millió 
forint bevétel került elszámolásra. 
 
Működési célú kölcsönök visszatérítéseként a családalapítási/családtámogatási kölcsön 
törlesztése került kimutatásra 4,3 millió forint értékben. Egyéb működési célra 
államháztartáson belülről mindösszesen 1 762,0 millió forint támogatás érkezett, melyből 
1 417,0 millió forint az Igazságügyi Hivataltól 2016. december 30-án jogutódlás során átutalt 
pénzösszegből adódik. 
 
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről rovaton 6,0 millió forint a 
teljesítési adat, amely az EKOP- 2.1.23 projekt megtérítése, míg államháztartáson kívülről a 
lakásépítésre és vásárlásra a dolgozók részére folyósított kölcsön törlesztésekből 14,5 millió 
forint folyt be.  
 
A többletbevételek alakulása 
 
A vonatkozó jogszabályok szerint a Minisztérium a többletbevételekkel összefüggő alábbi – 
fejezeti hatáskörű – előirányzat módosításokat kezdeményezte: 
 
Közhatalmi bevételek jogcímen, a közvetítői és szakértői névjegyzékbe történő felvételi 
eljárás díjaiból a Minisztérium költségvetésében 2,6 millió forint bevételi többlet keletkezett. 
Működési bevételek jogcímen bevételi többlet nem keletkezett. A többletbevétel 
felhasználása: 

Kiadási előirányzat 
Személyi juttatások        2,1 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok      0,5 millió forint 
Bevételi előirányzat 
Közhatalmi bevételek        2,6 millió forint 

 
A működési bevételek eredeti előirányzataként 664,2 millió forint került tervezésre, a 
módosított előirányzat szintén 664,2 millió forint, a teljesítés 585,3 millió forint volt. 
 
Az eredeti előirányzat a cégnyilvántartás bevételeiből a kiadások ellentételezésére 
555,4 millió forintot irányzott elő, az év folyamán megvalósult kifizetések azonban nem érték 
el ezt a szintet, így a tervezett bevétel levonását teljes egészében nem lehetett érvényesíteni, 
amely következtében bevételi lemaradás keletkezett. 
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A követelések előirányzatonkénti bemutatása 
 
A követelések 2016. évi nyitó állománya 119,7 millió forint, az elszámolt értékvesztés 6,2 
millió forint, a könyvszerinti érték 113,5 millió forint volt. Az év folyamán értékvesztés 
elszámolása 1,4 millió forint értékben történt, így a követelések záró könyvszerinti értéke 
113,5 millió forint volt. Behajthatatlan követelés tárgyévben nem került kivezetésre. 
 
A követelések előirányzatonkénti bemutatása: 

millió forintban 

Megnevezés Bruttó érték 
Elszámolt 

értékvesztés 
Könyvszerinti 

érték 

Költségvetési évben esedékes 
követelések működési bevételekre 7,5 5,1 2,4 
Költségvetési évben esedékes 
követelések működési célú 
támogatások bevételeire 
államháztartáson belülről 4,1 0  4,1 
Költségvetési évben esedékes 
követelések működési célú átvett 
pénzeszközökre 2,3 0  2,3 
Költségvetési évben esedékes 
követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközre 1,7 1,1 0,6 
Költségvetési évet követően esedékes 
követelések működési bevételre 1,2 0  1,2 
Költségvetési évet követően esedékes 
követelések működési célú átvett 
pénzeszközökre 24,2 0  24,2 
Költségvetési évet követően esedékes 
követelések felhalmozási célú átvett 
pénzeszközökre 78,7 0  78,7 
Összesen 119,7 6,2 113,5 

 
2015. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei 
 
A 1 872,3 millió forint összegű 2015. évi költségvetési maradványból 1 528,6 millió forint 
volt kötelezettségvállalással terhelt. A 343,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány átutalásra került az EMMI (4,2 millió forint) és a Miniszterelnökség (339, 5 millió 
forint) fejezetek részére.  
 
A költségvetési maradvány összegéből év végéig pénzügyileg 1 421,6 millió forint teljesült. A 
nem teljesült 450,7 millió forintból: 73,6 millió forint projekt, 35,6 millió forint fejezeti 
kezelésű előirányzat és 341,5 millió forint volt az IM igazgatása költségvetési maradványa. 
 
A 2016. évi költségvetési maradványok alakulása 
 
Az IM igazgatása 2016. évi költségvetési maradványa 3 054,3 millió forint, amelyből 1 833,8 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt 
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költségvetési maradvány összege 1 220,5 millió forint, amely tartalmazza az Igazságügyi 
Hivatal beolvadása miatti maradványt is. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány kiadási előirányzatok közötti 
kimutatása: 
 

millió forintban 

Megnevezés Kötelezettségvállalással terhelt 

Személyi juttatások 384,0 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 156,0 

Dologi kiadások 1 055,7 
Egyéb működési célú kiadások 92,6 

Beruházások 145,5 

Összesen 1 833,8 
 

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
Állami vagyon értékesítés tárgyév folyamán nem történt. 
 
2016. évben a Szépművészeti Múzeum részére 15 db képzőművészeti alkotás került átadásra, 
valamint a Törvényszékek részére az általuk több éve használt informatikai eszközök átadása 
megtörtént. 
 
Az alábbi táblázat mutatja be a vagyonváltozásokat: 

millió forintban 

Átvevő szervezet 
Bruttó 
érték 

Elszámolt 
értékcsökkenés 

Nettó 
érték 

Kivezetés 
időpontja 

Szépművészeti Múzeum 29,0 0 29,0 2016.05.31 
Balassagyarmati 
Törvényszék 

15,9 15,9 0 2016.11.30 

Budapest Környéki 
Törvényszék 

45,9 45,9 0 2016.11.30 

Debreceni Törvényszék 29,7 29,7 0 2016.11.30 
Egri Törvényszék 17,9 17,9 0 2016.11.30 
Fővárosi Törvényszék 99,4 99,4 0 2016.11.30 
Győri Törvényszék 17,2 17,2 0 2016.11.30 
Gyulai Törvényszék 15,3 15,3 0 2016.11.30 
Kaposvári Törvényszék 23,9 23,9 0 2016.11.30 
Kecskeméti Törvényszék 29,6 29,6 0 2016.11.30 
Miskolci Törvényszék 25,2 25,2 0 2016.11.30 
Pécsi Törvényszék 24,1 24,1 0 2016.11.30 
Nyíregyházi Törvényszék 22,0 22,0 0 2016.11.30 
Szegedi Törvényszék 29,3 29,3 0 2016.11.30 
Szekszárdi Törvényszék 15,7 15,7 0 2016.11.30 
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Székesfehérvári 
Törvényszék 

18,6 18,6 0 2016.11.30 

Szolnoki Törvényszék 14,7 14,7 0 2016.11.30 
Szombathelyi Törvényszék 11,6 11,6 0 2016.11.30 
Tatabányai Törvényszék 14,4 14,4 0 2016.11.30 
Veszprémi Törvényszék 15,6 15,6 0 2016.11.30 
Zalaegerszegi Törvényszék 20,5 20,5 0 2016.11.30 
Törvényszékek összesen: 506,5 506,5 0   
Összes átadott 
vagyonkezelési jog: 

 
535,5 

 
506,5 

 
29,0 

  

 

Átadó szervezet 
Bruttó 
érték 

Elszámolt 
értékcsökkenés 

Nettó 
érték 

Bevezetés 
időpontja 

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 

 
32,5 

 
13,2 

 
19,3 

 
2016.09.01 

 
3. cím Igazságügyi Hivatal 
(törzsszám: 827058, honlap: www.igazsagugyihivatal.gov.hu) 
 
Az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal, IH) 2014. október 1-én jött létre az 
Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján, a Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatalból (a továbbiakban: KIH) történő kiválással. A pártfogó felügyelői 
tevékenységgel, a jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel és a kárpótlással, valamint a 
2015. évi feladatbővülés kapcsán a bírósági végrehajtók ellenőrzésével és a panaszügyek 
felügyeletével, továbbá az Igazságügyi Szolgáltatok Jogakadémiájával, a családi csődvédelmi 
szolgálattal kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 2016. évben folyamatos maradt.  
 
A Hivatal 2016. évi pénzügyi-költségvetési tevékenységét racionális, költséghatékony 
gazdálkodás jellemezte törekedve a működés biztosítására, továbbá a Hivatal 2016. december 
31. napjával történő megszűnésével összefüggő forrás és eszközátadás előkészítésére annak 
érdekében, hogy a jogutód szervezetnél a hatékony és zökkenőmentes szakmai feladatellátás 
feltételei megteremtésre kerüljenek. 
 
A Hivatal feladatkörébe tartozó szakmai területek 
 
Áldozatsegítési feladatkörében kezeli a bűncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi 
segély kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló célelőirányzat felhasználását. Módszertani 
állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési 
feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását. 
 
Jogi segítségnyújtási feladatkörében ellátja a jogi segítői névjegyzék vezetésével 
kapcsolatos feladatokat, elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és a jogi 
segítői támogatások tárgyában hozott elsőfokú határozatokkal szemben előterjesztett 
jogorvoslati kérelmeket. Kezeli a jogi a jogi segítői díjak és a jogi segítségnyújtásról szóló 
2003. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Jst). meghatározott egyéb költségek 
kifizetésére szolgáló célelőirányzat felhasználását, elszámolását. Módszertani 
állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a jogi segítségnyújtási 
feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását. 
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A pártfogó felügyeleti feladatkörében a közösségi büntetések – pártfogó felügyelet, 
büntetőügyekben és szabálysértési közvetítői eljárás, közérdekű munka büntetés - végrehajtási 
rendszeréhez kapcsolódóan képzések szervezésével és módszertani állásfoglalásaival 
támogatja a fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői feladatkörének ellátását. 
A Pártfogó Felügyelői Szolgálat részeként fejlesztő programjaival segíti az elkövetők 
közösségben történő ellenőrzését, társadalmi integrációját. 
 
Kárpótlási feladatkörében országos illetékességgel látja el az életüktől és szabadságuktól 
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló, többszörösen módosított és 
kiegészített 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2001. és 
2002. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított és kiegészített 2000. évi CXXXIII. 
törvény (továbbiakban: Ktsg. Tv.) 57/A. §.-ában foglaltaknak az élet elvesztéséért járó 
egyösszegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III.27.) Korm. rendeletben, továbbá az 
életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 
2006. évi XLVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXX. törvényben, valamint az 
életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 
2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III.27.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerinti végrehajtását (vagyoni és a személyi kárpótlás). 
 
A Hivatal feladatkörébe tartozik a rendszerváltást megelőzőn elszenvedett személyi és 
vagyoni sérelmek orvoslása miatt megalkotott kárpótlási jogszabályok alapján indult 
eljárásokkal kapcsolatos hatósági tevékenységek ellátása. A Hivatalon belül személyes 
kapcsolattartásra szolgáló ügyfélszolgálat is működik a szakterületen a hét 3 napján (átlag 4-5 
fő/nap) a hatósági ügyek intézésének megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. 
 
Önálló bírósági végrehajtók ellenőrzése feladatkörében ellenőrzi a végrehajtók ügyvitelét, 
hivatali működését és magatartását, ennek keretében átfogó vizsgálatot, soron kívüli 
vizsgálatot, célvizsgálatot és utóvizsgálatot folytat le, a vizsgálatok lefolytatásának céljából 
összeállítja, és évente felülvizsgálja a kockázatelemzési szempontokat a vonatkozó jogszabály 
szerinti vizsgálathoz, kockázatelemzés alapján összeállítja a stratégiai ellenőrzési és az éves 
ellenőrzési tervet, ellátja a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben, valamint 
az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának 
ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásáról szóló jogszabályban meghatározott egyéb 
feladatokat. 
 
Panaszfelügyeleti feladatkörében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének 
bevonásával - a vonatkozó jogszabályban meghatározott célból - áttekinti a már elintézett 
panaszokat, ellenőrzi a panaszkezeléssel összefüggő kimutatás alapján a panaszügyintézés 
eljárási szabályainak betartását, mintavétel útján történő eljárással ellenőrzi a panaszok 
elbírálását, előkészíti az igazságügyért felelős miniszter részére a panaszügyek intézésére 
vonatkozó, továbbá a folyamatban lévő és lezárt fegyelmi eljárásokra vonatkozó tájékoztatást. 
 
Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája feladatkörében a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtói, áldozatsegítési és a természetes 
személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselői, 
valamint önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, a felszámolói és 
vagyonfelügyelői szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek, továbbá az 
igazságszolgáltatásban közreműködő, illetve ahhoz szakmai tevékenységükkel közvetlenül 
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kapcsolódó más személyek részére jogi és az igazságszolgáltatási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzéseket, illetve továbbképzéseket szervez. 
 
Családi Csődvédelmi Szolgálat feladatkörében a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi 
szervei és a családi vagyonfelügyelők tevékenysége felett szakmai felügyeletet gyakorol, 
ennek keretében belső kontrollrendszereket működtet, munkájukat támogató szakmai 
munkacsoport tevékenységére irányuló törvényességi és szakszerűségi ellenőrzéseket végez. 
A természetes személyek adósságrendezési eljárásaival összefüggésben a lakosság számára 
tájékoztatási feladatokat lát el, közreműködik a jogszabály szerinti hirdetményi rendszer 
működtetésében, a tevékenységéhez kapcsolódó papíralapú és az elektronikus 
iratnyilvántartásra, az iratok biztonságos tárolására, kezelésére, archiválására országosan 
egységes, integrált informatikai rendszer működtetésében, vezeti a tevékenységéhez 
kapcsolódó adósságrendezési (ARE) nyilvántartást. 
 
Egyéb feladatai tekintetében közzétételre előkészíti a Magyar Közlöny és a Hivatalos 
Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus dokumentumokat, valamint ellátja a társadalmi 
kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása 
elnevezésű TÁMOP 5.6.2. projekt fenntartásával kapcsolatban felmerülő feladatokat. 
 
Rendkívüli események 
 
I. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X.17.) Korm. 
határozat (továbbiakban: Stratégia) 2013-ban történő elfogadása óta a Hivatal aktívan 
közreműködik a Stratégia szakmai célkitűzéseinek megvalósításában. A tervdokumentum 
bemutatja a jelenlegi magyar és nemzetközi helyzetet, valamint a prognosztizálható jövőbeli 
trendek figyelembevételével meghatározza a következő tíz év jogalkotási, szervezetfejlesztési, 
képzési, szemlélet- és tudatformálási feladatait és a szükséges össztársadalmi fellépés 
elősegítésének lehetőségeit a bűnmegelőzés területén. A projektdokumentum szakmai jellegű 
célkitűzései között szerepel a bűncselekményeket előidéző okok hatásának mérséklése, 
sértetté válás veszélyének csökkentése, a bűnalkalmak számának redukálása. A Hivatalra – a 
Stratégia célját szem előtt tartva - mind az áldozatsegítés, mind pártfogó felügyelői szakterület 
tekintetében kiemelt feladatok hárulnak. A hatékony és határidőben történő végrehajtás 
érdekében a Hivatal az áldozatsegítést és pártfogó felügyelői szakterület vonatkozásában 
együttműködik az áldozatsegítésben, valamint a bűnismétlés megelőzésében közreműködő 
szervekkel, intézményekkel, társszervekkel, a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal. 
 
A Hivatal 2016. évben két – a szakterületek fejlesztését, népszerűsítését célzó – 
megállapodást is kötött a Belügyminisztériummal, melyek az alábbiak: 
 

1. A Stratégia 4.1 – 4.3 pontjaiban foglaltak alapján a fiatalkorú és a fiatal felnőtt 
pártfogoltak, valamint megelőző pártfogásban részesülő gyermekeket célzó értékrendi-
korrekciós csoportfoglalkozásokat támogatásának módszertani útmutató kidolgozása, 
pártfogó felügyelők képzése, valamint pártfogó felügyeletre előírt külön magatartási 
szabályok társadalmi szerepének gyakorlati alkalmazásáról beszámoló készítése. 
 
2. A TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt Közösségi Foglalkoztató Fejlesztése alprojekt 
fenntartási időszakában az IH szervezeti egységeként működött. A Stratégia 8.4.2. A) 
pontja alapján Közösségi foglalkoztató további fenntartásának működtetésének céljából 
komplex módszertani és bűnmegelőzési feladatok kapcsán javaslatokat készít a további 
közösségi foglalkoztatók országos kialakítása érdekében. 
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II.   A Hivatal Európai Uniós forrásból megvalósuló programokra pályázott: 
1.  BBA-5.4.1/2-2016-0001 (Belső Biztonsági Alap Az emberkereskedelem áldozatainak 
irányítási mechanizmusát segítő WEB alapú rendszer létrehozására pályázott 
 
2. IR projekt: 2012/29/EU irányelvben rögzített, az áldozatokkal kapcsolatba kerülő 
bírák, ügyészek és ügyvédek megfelelő felkészítésben részesüljenek.  

 
III.  A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 
végrehajtása kapcsán ellátandó feladatok a 2016. évi finanszírozásához szükséges forrás a 
Hivatal költségvetésében nem állt rendelkezésre, melyet az IM fejezeti hatáskörben 
biztosított. 
 
A Hivatal 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 1 698,2 millió forint volt, mely 1 102,1 
millió forint költségvetési támogatás és 596,1 millió forint bevételből tevődött össze. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  1 375,7 1 698,2 1 698,2 3 817,2 3 815,0 277,3 99,9 

 ebből: személyi juttatás 496,7 834,1 834,1 746,5 746,5 150,3 100,0 

Bevétel  886,1 596,1 596,1 1 689,4 1 687,2 190,4 99,9 

Támogatás  1 250,7 1 102,1 1 102,1 1 188,4 1 188,4 95,0 100,0 

Költségvetési maradvány  178,3 - - 939,4 939,4 526,9 100,0 

Létszám (fő)   107 139 139 - 129 120,6 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban, egy tizedessel        fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 698,2 596,1  1 102,1 834,1 139 
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörben összesen 0,2   0,2 0,2  
2016. évi bérkompenzáció  0,2   0,2 0,2 

 
Saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
70,7 

   
70,7 

 
26,2 
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IM felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása 
előirányzatról (a természetes személyek 
adósságrendezésével kapcsolatos 
kiadásokra) 

 
 
 

70,7 

  

 
 
 

70,7 

 
 
 

26,2 

 
 
 
 

Más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
15,4 

   
15,4 

 
18,7 

 
-2 

Belügyminisztériumtól (a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiával kapcsolatos 
feladatok kiadásainak biztosítása 
érdekében)  

 
 
 

18,0 

  

 
 
 

18,0 

 
 
 

3,2 

  

Belügyminisztériumtól (a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia keretében 
Közösségi Foglalkoztató kialakításának 
kiadásaira)  

 
 
 

25,0 

  

 
 
 

25,0 

 
 
 

15,5 

  

Miniszterelnökség részére (kárpótlási 
hatósági ügyekben keletkezett iratanyagok 
irattári működtetésére)  

 
 

-27,6 
  

 
 

-27,6 

 
 
 

 
 

-2 

Egyéb előirányzat-változások összesen    -204,3 -8 
- kiemelt előirányzatok közötti    -204,3 -8 
Bevételek összesen 1 093,3 1 093,3  37,2  
Többletbevétel felügyeleti hatáskörben 915,4 915,4   12,4 

 
Többletbevétel intézményi hatáskörben 177,9 177,9   24,8   
Előző évi költségvetési maradvány 939,4  939,4 

 
34,4   

2016. évi módosított előirányzat  3 817,2 2 628,8 1 188,4 746,5 129 
 
A kiadások eredeti összegét jelentős mértékben meghaladó teljesítését a Hivatal által 2016. 
évben a vállalt többletfeladatok, valamint az Igazságügyi Hivatal megszűnésével és a 
jogszabályban meghatározott feladatok átadásával összefüggő feladatok befolyásolták, mely 
az eredeti kiadási előirányzat 2,2-szeresének meghaladó mértékű növekedése eredményezte. 
 
A Hivatal eredeti bevételi előirányzata 596,1 millió forint volt, a 2016. évi módosított 
előirányzat összegének emelkedését az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali 
működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatok lefolytatásának részletes 
szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet, valamint az önálló bírósági végrehajtó 
intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a 
fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet alapján az önálló 
bírósági végrehajtói szervezetrendszer feletti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos feladatai 
ellátásának érdekében az önálló bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek 
után az általános költségátalány 50 %-a eredményezte. 
 

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások 
 
A Hivatal 2016. január 1-ei létszáma 139 fő, a személyi juttatások eredeti előirányzata 
834,1 millió forint, a hozzá kapcsolódó járulékok eredeti előirányzata 229,8 millió forint volt. 
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Létszámváltozások 
 
A VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. rendelet – 
2015. október 15-től hatályos – 4. § (2) bekezdése szerint az Intézet az igazságügyért felelős 
miniszter és az Igazságügyi Hivatal kárpótlási hatósági feladatköréhez kapcsolódó ügyekben 
keletkezett iratanyag irattárazási feladatainak átadása alapján 2016. szeptember 01-től 2 fő 
került átadásra. 
 
A Hivatal létszáma az átadás és az év közbeni belső átcsoportosítások után 129 főre 
változott, a személyi juttatások 2016. december 31-i módosított előirányzata 746,5 millió 
forintra módosult.  
 
A személyi juttatások 2016. évi teljesülése 746,5 millió forintot, a hozzá kapcsolódó járulékok 
pedig 236,4 millió forintot tettek ki. 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások alakulásának bemutatása, takarékossági intézkedések 
 
A Hivatal 2016. évi dologi kiadási eredeti előirányzata 611,9 millió forint volt, mely 
elsősorban a Családi Csődvédelmi Szolgálat Főosztálya szervezeti egység 2016. évi 
működtetéséhez, valamint az egyéb vállalt feladatok kapcsolódó szükséges forrás biztosítása 
miatt 754,4 millió forintra emelkedett. 
 
A dologi kiadásokon belül kiemelkedő mértékben – az eredeti előirányzathoz képest közel két 
és félszeresére – növekedett az informatikai szolgáltatások igénybevétele, mely főként a 
Családi Csődvédelmi Szolgálat tevékenységével összefüggő GIROLock és GIRO Háló 
szolgáltatás, mobiltelefon szolgáltatás, a KHR szolgáltatás, Kormányzati felhő ÁSZF 
információ-technológiai szolgáltatás és az ARE nyilvántartó rendszer üzemeltetéséhez 
kapcsolódott. 
 
A Hivatal törekedett a takarékos gazdálkodásra, amelyből a főbb intézkedések: 
 
- A Hivatal fejlesztő informatikusa foglalkozik a Jogakadémia honlap üzemeltetésével és e 

szakterület támogatására beszerzett iCorso oktatási rendszer és a honlap közötti interface-
ek kialakításával és karbantartásával. 

- A Hivatal használatában álló ingatlanok tekintetében a Hivatal saját hatáskörben végzi a 
karbantartási és a kisebb szerelési, javítási munkákat a fűtőberendezések tekintetében is. 

- A gépkocsik kiszállási útvonalának és kihasználtságának optimalizálása. 
- A mobiltelefonok indokolt használatának, valamint költségeinek figyelemmel kísérése. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a 
változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés %-a 
a módosított 

előirányzathoz 

 
millió forintban % 

Beruházások   22,4 268,0 268,0 100,0% 
Összesen: 22,4 268,0 268,0 100,0% 
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A 2016. évi működéséhez szükséges beszerzések biztosítására a Hivatal verseny újra-nyitásos 
közbeszerzési eljárásokat indított a központosított közbeszerzési rendszerben - 1 db 
személygépjármű, asztali számítógépek beszerzése érdekében - a 2011. évi Kbt. 122/A. §-a 
alapján folytatott le közbeszerzési eljárást. 
 
2016. évben üzembehelyezésre került a 2015. évi maradványból beszerzett szerverpark, az 
asztali munkaállomások és a kapcsolódó szoftverek, laptopok, asztali telefonok, multifunkciós 
eszközök. A 2015. év informatikai beruházásai keretében vásárolt szerver, valamint a kliens 
oldali szoftver és hardver eszközök cseréje a 2016-ban üzembehelyezésre került eszközök 
által megvalósult. 
 
A végrehajtói ellenőrzési területre vonatkozó műszaki specifikáció és a közbeszerzési eljárás 
2015-ben lezajlott, a Bírósági Végrehajtói Nyilvántartói Rendszer tényleges fejlesztése, 
kivitelezése 2016. évben lezárult, a nyilvántartó rendszer 2016. november 2-án 
üzembehelyezésre került. 

 
Eszközbeszerzésre került sor továbbá a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló (2013-
2023) 1744/2013. (X.17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.2.A) pont Közösségi 
foglalkoztató kialakítása – a) alpontban helyzetfelmérés készítése és d) alpontban Zöld Pont 
Közösségi Foglalkoztató működtetése vonatkozásában. 
 
Káreseménnyel és annak megelőzésével kapcsolatban a Hivatal két beruházást hajtott végre. 
A szerverszoba klímaberendezése meghibásodott, ezen eszköz cseréje 2016 nyarán 
megvalósult, továbbá a Róna utca 135. épület pincehelyiségének többszöri beázása miatt 
szükségessé vált a pincehelységben található zsomp szerkezet kiszélesítése és egy nagyobb 
teljesítményű szivattyú beépítése. Ezen beruházás üzembehelyezését, tekintettel arra, hogy az 
Igazságügyi Hivatal 2016. december 31-én megszűnt a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság végezte el 2017-ben. 
 
A fentiek alapján a Hivatal 2016. évi módosított előirányzata a Beruházások kiemelt 
előirányzat vonatkozásában 100,0 %-ban teljesítésre került.  
 
Bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése  
 
A Hivatal 2016. évi eredeti bevételi előirányzata 596,1 millió forint volt. 

 

Megnevezés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés a 
módosított 
előirányzat 

%-ában 
A B C D 

millió Ft % 
Intézményi működési 
bevételek 

521,4 1 428,6 1 428,6 100,00% 

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

74,7 136,5 134,3 98,39% 

Működési célú átvett 
pénzeszközök 

0,0 1,1 1,1 100,00% 
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Közhatalmi bevételek 0,0 6,2 6,2 100,00% 

Felhalmozási bevételek 0,0 2,0 2,0 100,00% 

Felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson belülről 

0,0 115,0 115,0 100,00% 

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

0,0 0,0 0,0 
 

Bevételek összesen: 596,1 1 689,4 1 687,2 99,87% 

 
Intézményi bevételek alakulása 
 
- A Hivatal feladata az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és 

magatartásának rendszeres ellenőrzése (25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet alapján), 
valamint a végrehajtókkal, végrehajtó-helyettesekkel és végrehajtójelöltekkel kapcsolatos 
panaszügyek felügyelete (3/2015. (II. 25.) IM rendelet alapján). Az önálló bírósági 
végrehajtói szervezetrendszer feletti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos feladatellátás 
finanszírozása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján az önálló 
bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó végrehajtási ügyek után a Hivatalt megillető 50 %-
os általános költségátalányból származó bevételből történik. A Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar 2016. évben 1 399,1 millió forint végrehajtási költségátalányt utalt át a 
Hivatal részére. 

- Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014.(IX.18.) Korm. rendelet 3. § (1). bekezdése b) 
pontja alapján a Hivatal részére az Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája által ellátott 
képzések és továbbképzések szervezésével összefüggően 26,6 millió forint  bevétel került 
átutalásra. 

- A Hivatal egyéb bevételei (kerekítés, OEP 1% visszatérítés stb.) 2,9 millió forint . 
 
A Hivatal a feladatellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében a bevételek 
előirányzatosításáról folyamatosan intézkedett, tekintettel arra, hogy csak az előirányzatok 
rendelkezésre állását követően kerülhetett sor a feladatellátáshoz kapcsolódó további 
eszközök és a jogszabályban meghatározott feltételek ellenőrzéséhez szükséges informatikai 
rendszer fejlesztésének finanszírozására. 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről alakulása 
 
- A Hadigondozottak Közalapítványa (a továbbiakban: HK) – Igazságügyi Hivatal között 

létrejött Együttműködési Megállapodás alapján az élet elvesztéséért járó egyösszegű 
kárpótlás végrehajtása során az együttműködésre kötelezett felek jogszabályok által 
meghatározott feladatok ellátásához a személyi és dologi kiadásokra a HK 72,5 millió 
forint  bevételt utalt át a Hivatal részére 2016. évben. 

- A Hivatal meglévő szakmai rendszerek jogszabályon alapuló informatikai fejlesztés 
megvalósítására 15,0 millió forintot használt fel. 

- A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása 
kapcsán ellátandó feladatok 2015. évi és 2016 I. és II. félévi finanszírozásához szükséges 
forrás biztosítása összesen 46,8 millió forint  volt. 
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Működési célú átvett pénzeszközök alakulása 
 
A Nemzetközi szerv által biztosított konferencián való részvétel egyes költségeinek, valamint 
a Hivatal által a 2012/29/EU irányelvben rögzítettek szerint - az áldozatokkal kapcsolatba 
kerülő bírák, ügyészek és ügyvédek megfelelő felkészítésben részesüljenek - IR projekt 
költségeinek visszatérítése, mely összesen 1,1 millió forint  volt. 
 
Közhatalmi bevétel 
 
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: 
Are tv.) 31. § (4) bekezdése, valamint 39. § (1) bekezdése alapján a hitelező a bírósági 
adósságrendezési eljárásban az Are. tv. 88. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba-vételi díj 
megfizetésével összefüggően 6,2 millió forint  bevétel került átutalásra. 
 
Felhalmozási bevétel 
 
A Hivatal vagyonkezelésében álló, a KIH-től átvett 5 db gépjármű selejtezése indokolt volt, 
mivel a gépjárművek hosszú idő alatti igénybevételére (átlagéletkor 11,6 év) és műszaki 
állapotukra tekintettel, valamint a 200.000 km futásteljesítmény után jelentkező javítási, 
karbantartási költségekre, a gépjárművek továbbra gazdaságosan már nem voltak 
működtethetőek a hivatali feladatok ellátásához. A gépjárművek értékesítéséből befolyt 
bevétel 2,0 millió forint . 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök alakulása 
 
A Hivatal meglévő szakmai rendszerei jogszabályon alapuló informatikai fejlesztésének 
megvalósítására 95,0 millió forint, valamint a természetes személyek adósságrendezéséről 
szóló 2015. évi CV. törvény végrehajtása kapcsán ellátandó feladatok I. és II. félévi 
finanszírozásához szükséges 20,0 millió forint fejezeti hatáskörben biztosított forrás, mely 
összesen 115,0 millió forint volt.  
 
A követelések és kötelezettségek alakulásának bemutatása  
 
Követelések alakulása 
 

Megnevezés 

2015. évi 
követelések 

záró 
állománya 

2016. évi 
követelések  

záró 
állománya 

%-os változás 
(2015.év 
=100%) 

Tartósan adott kölcsönök     - 
Követelések áruszállításból 
(vevő) 

0,7 0,0 - 

Adósok     - 
Egyéb követelések (adott 
előleg ) 

2,2 0,0 0,0 

Összesen 2,9 0,0 0,0 
 
A Hivatal beszámolójában egy követelés szerepel, amely tétel 3.865.-forint. Ezen követelés 
mértékét tekintve a millió forint egy tizedesjegy miatt 0 forintként szerepel. 
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A kötelezettségek állományának alakulása 
 

Megnevezés 
2015. évi 

kötelezettségek 
záró állománya 

2016. évi 
kötelezettségek 
záró állománya 

%-os változás 
(2015. év 
=100%) 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0,3 0,0 0,00% 

Rövid lejáratú kötelezettségek 104,9 0,0 0,00% 

Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók) 

104,9 0,0 0,00% 

Egyéb rövid lejáratú 
kötelezettségek 

0,0 0,0 - 

ebből - munkavállalókkal 
szembeni köt. 

0,0 0,0 - 

          - költségvetéssel szembeni 
köt. 

0,0 0,0 - 

          - támogatási program 
előlege 

0,0 0,0 - 

 
A Hivatal lejárt kötelezettségei (szállítói állománya) az intézmény 2016. december 31. 
megszűnése kapcsán a pénzeszközök átadásával egyidejűleg a jogutód IM részére átadásra 
kerültek.  
 
2015. évi költségvetési maradvány felhasználás jogcímei 
 
A Hivatal 2015. évi pénzmaradványa 939,4 millió forint volt. A 799,2 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból időközben meghiúsult 236,9 
millió forint, amelyből az IM igazgatásának 119,5 millió forint a Cégnyilvántartások 
Összekapcsolására Szolgáló Rendszer (BRIS) és az Integrált Jogalkotási Rendszer 
fejlesztésére, további 46,7 millió forint a kirendelt bírákkal kapcsolatos többletkiadásokra 
került visszahagyásra. A fennmaradó 70,7 millió forint, valamint a kötelezettségvállalással 
nem terhelt 140,2 millió forint maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra került a 
Miniszterelnökség fejezet részére. 
 
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása 
 
A Hivatal Európai Uniós forrásból megvalósuló programokra pályázott, amelyek az alábbiak: 
 
- BBA-5.4.1/2-2016-0001 (Belső Biztonsági Alap). Az emberkereskedelem áldozatainak 

irányítási mechanizmusát segítő WEB alapú rendszer létrehozásának támogatási 
szerződését 2016. november 10-én írták alá, melynek összege 17,9 millió forint volt. 

- IR projekt: 2012/29/EU irányelvben rögzített, az áldozatokkal kapcsolatba kerülő bírák, 
ügyészek és ügyvédek megfelelő felkészítésben részesüljenek, melynek összege 28.316 
EUR. Az Ír projekt esetében az uniós forrásból előfinanszírozással, 20 %-os önrésszel kell 
rendelkezni, mely 5.663,14 EUR volt. 
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Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása  
 
2016. évben 666 db gép, berendezés, felszerelés beszerzésére került sor a Hivatal által, 
összesen bruttó 71,8 millió forint összegben, az eszközök elszámolt értékcsökkenése 33,0 
millió forint volt. 
 
Az immateriális javak állománynövekedése összesen 73 db, bruttó értéke 127,5 millió forint, 
elszámolt értékcsökkenése 11,5 millió forint volt. 
 
2016. évben az eszközállományra elszámolt éves értékcsökkenés 569,2 millió forint, az 
eszközállomány nettó értéke 206,6 millió forint volt. 
 
A Hivatal az alapfeladatok ellátásához kapcsolódóan a 2016. január 1. napjával átvette a 
korábban a KIH vagyonkezelésében lévő ingó vagyontárgyakat. Az ingó vagyontárgyak 
bruttó nyilvántartási értéke 142,2 millió forint, az elszámolt értékcsökkenése 139,1 millió 
forint volt. Átvételre kerültek továbbá a TÁMOP-5.6.2-10/1-2010-0001 azonosítószámú, „A 
társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani 
megalapozása” projekttel kapcsolatos eszközök, amelyek bruttó nyilvántartási értéke 19,2 
millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 16,6 millió forint volt. 
 
2016. január 1-vel átvételre került a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól a 1145 
Budapest, Róna u. 135. szám alatti épületbe beépített, az egyes helyiségek adottságait 
figyelembe véve telepített tárgyi eszközök állománya, amelyek az ingatlan rendeltetésszerű 
használatát biztosítja, az Épületben folyó feladatellátást közvetetten szolgálja. Az átvett 
eszközök bruttó nyilvántartási értéke 1,0 millió forint, az eszközökre elszámolt 
értékcsökkenés 1,0 millió forint volt. 
 
2016. augusztus 31-vel átvételre kerültek a KIH-től az IH szakrendszereivel kapcsolatos 
szoftverek, amelyek bruttó nyilvántartási értéke 407,9 millió forint, az elszámolt 
értékcsökkenése 401,4 millió forint volt. 
 
2016. május 5-én selejtezésre kerültek a korábban 2015-ben a KIH-től átvett gépjárművek (5 
db), tekintettel arra, hogy a Hivatal közfeladatainak ellátásához nem szükségesek, illetve 
további üzemeltetésük a magas karbantartási és felújítási költségek miatt gazdaságtalan. A 
selejtezett gépjárművek bruttó értéke 34,7 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 34,7 
millió forint volt. A gépjárművek flottában történő értékesítés alapján eladásra kerültek, a 
vevő által fizetett ellenérték 1,9 millió forint volt. 
 
2016. szeptember 26-án selejtezésre került 118 db informatikai eszköz (számítógépek, 
nyomtatók, monitorok), illetve 107 db egyéb tárgyi eszköz (irodabútorok, irodatechnikai 
eszközök, műszaki eszközök), amely eszközök a Hivatal közfeladatai ellátásához nem 
szükségesek, további működtetésük, használatuk gazdaságtalan. Ezen eszközök bruttó értéke 
17,3 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 17,3 millió forint volt. 
 
A VERITAS Történetkutató Intézet (a továbbiakban: Intézet) közfeladatainak ellátásához 
szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében az IH és az Intézet 
közötti fejezetek közötti megállapodás került aláírásra 2016. szeptember 12-én, amely alapján 
a Hivatal által átadott eszközök bruttó értéke 32,8 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 
32,8 millió forint volt. Ezen megállapodás 1. számú módosítása keretében az Intézet részére 
átadásra kerültek továbbá a kárpótlási anyagok irattározásához kapcsolódó immateriális javak 
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és tárgyi eszközök, amelyek bruttó értéke 26,9 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 22,3 
millió forint volt.  
 
Tulajdonosi részesedés 
 
Tulajdoni részesedéssel a Hivatal nem rendelkezik.  
 
9. cím: Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 
(Törzsszám: 312747, honlap: www.iszki.hu) 
 
Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI) ellátja az intézetei 
tekintetében az egyes igazgatási, gazdálkodási és munkaügyi, illetve nyilvántartási 
feladatokat, valamint biztosítja a költségvetés keretei között az igazságügyi szakértői 
intézetek megfelelő szintű működtetéséhez szükséges feltételeket. Az ISZKI szervezeti 
egységeként működő 12 igazságügyi szakértői intézet, valamint 5 orvosszakértői csoport 
alaptevékenysége, rendeltetése a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve a jogszabályban 
meghatározott más hatóság kirendelésére, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői 
vélemények készítése. 
 
A központi hivatalok és a költségvetési szervezeti formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat értelmében Magyarország versenyképességének megőrzése érdekében az 
államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének 
kialakítása okán az ISZKI 2016. december 31-i megszüntetéséről a Nemzeti Szakértői és 
Kutató Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet rendelkezett. A IX-09/63/1/2016. 
iktatószámú megszüntető okirat általános jogutód költségvetési szervként a Nemzeti Szakértői 
és Kutató Központot jelöli meg. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  3 288,5 2 723,0 2 723,0 3 638,4 3 638,4 11,6 100,0 

 ebből: személyi juttatás 1 274,9 1 293,0 1 293,0 1 490,8 1 490,8 116,9 100,0 

Bevétel  2 069,8 1 500,0 1 500,0 1 793,3 1 793,3 86,6 100,0 

Támogatás  1 379,5 1 223,0 1 223,0 1 248,9 1 248,9 90,5 100,0 

Költségvetési maradvány  435,4 - - 596,2 596,2 136,9 100,0 

Létszám (fő)   285 286 286 - 277 97,2 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban, egy tizedessel        fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támogatá

s 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 723,0 1 500,0 1 223,0 1 293,0 286 
Módosítások jogcímenként       
Kormány hatáskörben összesen 25,9  25,9 20,4  
2016. évi bérkompenzáció 5,4  5,4 4,2  
Bírói és ügyészi illetményalap-emeléssel 
kapcsolatos többletek 

 
20,5 

  
  20,5

 
16,2 

 

Egyéb előirányzat-változás összesen    30,4 -9 
- kiemelt előirányzatok közötti    30,4 -9 
Bevételek összesen 293,3 293,3  140,2  
Többletbevételek felügyeleti hatáskörben 290,3 290,3  138,4  
Többletbevételek intézményi hatáskörben 3,0 3,0  1,8  
Előző évi költségvetési maradvány 596,2 596,2  6,8  
2016. évi módosított előirányzat 3 638,4 2 389,5 1 248,9 1 490,8 277 
 
Az ISZKI az alapító okiratban meghatározott feladatokat látta el. Az ISZKI szakértői 
intézeteiben és csoportjaiban a 2016. évben 38 297 ügyet fejeztek be, amelynek kirendelő 
szerinti számát az alábbi táblázat tartalmazza: 

adatok db-ban 

BÍRÓSÁG RENDŐRSÉG 
EGYÉB 

KIRENDEL Ő, 
ÜGYÉSZSÉG 

MEGBÍZÁS ÖSSZESEN 

10 248 26 545 1017 487 38 297 
 

Az igazságügyi szakértői intézetek és csoportok által befejezett ügyeket kirendelő szerinti 
megbontásban az alábbi táblázat mutatja: 

adatok db-ban 

Szakterület megnevezése Bíróság Rendőrség 
Egyéb 

kirendelő, 
Ügyészség 

Megbízás Összesen 

Budapesti Műszaki, 
Könyv- és Adószakértői 
Intézet 

251 27 10 5 293 

Budapesti Orvosszakértői 
Intézet 

2 513 356 292 164 3 325 

Budapesti Orvosszakértői 
Intézet Szekszárdi Csoport 

59 585 4 1 649 

Országos Toxikológiai 
Intézet 

26 8 921 31 1 8 979 

Debreceni Intézet 74 74 7 3 158 
Győri Intézet 1 202 3 167 118 83 4 570 
Kecskeméti Intézet 593 1 546 25 49 2 213 
Miskolci Intézet 1 056 979 10 1 2 046 
Miskolci Intézet Egri 
Orvosszakértői Csoport 

261 523 8 19 811 
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Kaposvári Intézet 730 617 24 11 1 382 
Szegedi Intézet 115 141 40 49 345 
Szolnoki Intézet 1 194 4559 73 25 5851 
Szolnoki Intézet 
Békéscsabai Csoport 

117 258 284 0 659 

Veszprémi Intézet 649 2782 36 42 3 509 
Veszprémi Intézet 
Székesfehérvári 
Orvosszakértői Csoport 

219 651 8 6 884 

Szombathelyi Intézet 934 735 47 28 1 744 
Szombathelyi Intézet 
Zalaegerszegi 
Orvosszakértői Csoport 

255 624 0 0 879 

ÖSSZESEN 10 248 26 545 1017 487 38 297 
 

A korábbi évekhez hasonlóan az ügyek nagy részét a humánbiológiai területeken (igazságügyi 
orvos, elmeorvos, pszichológus, igazságügyi genetikus, igazságügyi antropológus) végzik. A 
2016. évi ügyszám a 2015. évi ügyszám 100,2 %-a, így a befejezett ügyek volumene – 
minimális javulást mutatva – az előző évi szinten teljesült. Ez a kismértékű növekedés 
összetételét tekintve a bírósági kirendelések esetében 1,4 %-os emelkedés, a rendőrségi 
kirendelések vonatkozásában 0,4 %-os csökkenés, az egyéb kirendelő + ügyészség 
kategóriában 20,2 %-os javulás, míg a megbízásos ügyeknél 21,0 %-os visszaesés együttes 
hatásaként jelentkezett a 2015. évi adatokhoz képest.  
 
Az elme szakterületen, a pszichológus szakterületen, a gépjármű szakértés esetében, a 
véralkohol vizsgálatoknál és a posztmortális vizsgálatoknál is ügyszámcsökkenés mutatkozik 
a 2015. évi adatokhoz képest. A csökkenés összesen 2 187 ügy, melyből a posztmortális 
vizsgálatoknál mutatkozik a legnagyobb mértékű visszaesés (1 337 db). Amíg az 
orvosszakértői területen, az informatika és építész szakterületen kismértékű ügyszám 
emelkedés volt tapasztalható, addig a kábítószer vizsgálatok esetében jelentős 
ügyszámnövekedés (1 982 db) történt az előző évhez viszonyítva.  
 
A befejezett ügyek számának szinten tartását az intézetek 2016-ban csak úgy tudták 
végrehajtani, hogy a hiányzó szakértői kapacitást külső szakértők bevonásával pótolták.   
 
Az ISZKI gazdálkodásának értékelése 
 
Az ISZKI részére 2016. évre jóváhagyott 2 723,0 millió forintos kiadási eredeti előirányzatot 
a 2015. évi jóváhagyott maradvány (596,2 millió forint), az egyes bevételek túlteljesítése 
(290,3 millió forint), a 2016. évi bérkompenzációra (5,4 millió forint) és az igazságügyi 
alkalmazottak illetményemelésére (20,5 millió forint) biztosított támogatás, a munkáltatói 
lakáskölcsön visszautalásai (0,8 millió forint), valamint az EMMI Rezidensképzésre (1,1 
millió forint) és az ENKK Rezidensképzésre (1,1 millió forint) átadott források módosították. 
A kiadási előirányzat így 3 638,4 millió forintra módosult. 
 
Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti működési költségvetési bevételi előirányzata a 
2016. évben 1 500,0 millió forint volt. Az eredeti előirányzatot az év során keletkezett 
többletbevételek 1 793,3 millió forintra módosították. Az ISZKI 2016. évi működési bevételi 
többletként 290,3 millió forintot realizált. Ebből az előző évekhez kapcsolódó igazságügyi 
szakértői bevételek áthúzódó hatása miatt 116,4 millió forintos többlet keletkezett, melyből a 
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2015. évhez 112,4 millió forint, a 2008-2014. évekhez pedig 4,0 millió forint köthető. A 2016. 
évi többletbevételekből jelentős részt képvisel (124,0 millió forinttal) az ÁFA visszaigénylés 
miatt keletkező „rendkívüli” bevétel. A hatékony behajtási tevékenység és az előző évek 
gyakorlatának megfelelő év végi tartozásrendezés eredményeképpen a szakértői tevékenység 
bevétele megközelítőleg 50,0 millió forintos többletet eredményezett a tervezetthez képest. A 
költségvetési bevételek tényleges teljesítéséhez a rezidensképzés miatt kapott egyéb működési 
célú támogatás 2,2 millió forinttal, a munkáltatói lakáscélú kölcsönök visszatérülése pedig 
további 0,8 millió forinttal járult hozzá.  
 
Létszám és bérgazdálkodás 
 
Az ISZKI eredeti előirányzata a személyi juttatásoknál 2016. évben 1 293,0 millió forint volt. 
A személyi juttatások előirányzata év közben 197,8 millió forinttal nőtt az alábbiak szerint: 
 

- a 2015. évi maradvány igénybevételével (6,8 millió forint), 
- a 2016. évi bérkompenzációval (4,2 millió forint), 
- a 2016. évi illetményemelés fedezetével (16,2 millió forint), 
- többletbevétel terhére előirányzat módosítással (138,4 millió forint), 
- az év végi kiemelt kiadási előirányzatok közötti forrásátrendezés miatt szükségessé 

vált előirányzat átcsoportosítás a személyi juttatások javára (30,4 millió forint), 
- EMMI és ENKK rezidensképzés támogatása (1,8 millió forint). 

 
Az eredeti előirányzat a módosítások után 1 490,8 millió forintra változott. A teljesítés 
megegyezik a módosított előirányzattal a megszűnés miatti maradvány-átadás miatt.  
 
A módosított előirányzat az alábbi kifizetésekre nyújtott fedezetet: a törvény szerinti 
illetmények, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások (cafeteria 41,7 millió forint, ajándék 
utalvány 82,4 millió forint), ruházati költségtérítés 18,4 millió forint, célfeladatok 44,6 millió 
forint, költségtérítések 29,1 millió forint, egyéb személyi juttatások 19,5 millió forint (napidíj, 
betegszabadság), külső személyi juttatások (13,2 millió forint).  
 
A munkaadói járulékok eredeti előirányzata 2016. évben 357,8 millió forint volt. Az eredeti 
előirányzat év közben növekedett a 2015. évi maradvány igénybevételével (30,0 millió 
forint), a 2016. évi bérkompenzáció járulék összegével (1,1 millió forint), a 2016. évi 
illetményemelés járulékának fedezetével (4,4 millió forint), az EMMI és ENKK 
rezidensképzés járulékával (0,4 millió forint), a többletbevétel igénybevétellel (57,0 millió 
forint), valamint az év végi kiemelt előirányzatok közötti forrásátrendezések következtében 
(29,5 millió forint). A munkaadói járulékok előirányzatának csökkenését okozta a maradvány-
elvonás (-13,3 millió forint) és az ISZKI megszűnése miatti maradvány-átadás (-84,9 millió 
forint). A változások következtében a módosított előirányzat 382,0 millió forint lett, mely 
megegyezik az éves felhasználás összegével. 
 
A 2016. évi tervezett átlagos statisztikai létszám 286 fő volt, amelyből 187 fő személyi 
juttatása és a munkaadót terhelő járulékok forrása költségvetési támogatás, 99 fő személyi 
juttatása és munkaadót terhelő járulékok forrása működési bevétel. A 2016. évi tényleges 
átlagos statisztikai állományi létszám 277 fő. 
 
A 2016. évi tényleges áltagos statisztikai állományi létszámból (277 fő) felsőfokú végzettségű 
tisztviselő 126 fő (ebből igazságügyi szakértő: 91 fő), középfokú végzettségű tisztviselő 131 
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fő, fizikai alkalmazott 20 fő volt. Az ISZKI-hez 2016-ban 27 fő lépett be, és 35 fő 
jogviszonya szűnt meg.  
 
A dologi kiadások alakulása 
 
Az intézmény eredeti előirányzata 2016. évben 897,9 millió forint volt. Az eredeti előirányzat 
növekedett az előző évi maradvány igénybevételével (376,8 millió forint), a többletbevételek 
előirányzatosításával (31,0 millió forint), valamint a munkáltatói célú lakáskölcsön 
visszatérülés bevételével (0,8 millió forint). Az előirányzatot 20,0 millió forinttal csökkentette 
a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összege, továbbá a megszűnés miatti 
maradvány-átadás (-183,1 millió forint).  
 
A módosított előirányzat a változások után 1 103,4 millió forint, amely megegyezik a 
felhasználás összegével.  
 
A ISZKI a dologi kiadásokon belül a gyógyszer, a vegyszer, valamint ezzel összhangban a 
szakmai anyag beszerzésére nettó 277,3 millió forintot fordított. Ez a dologi kiadások 25,1%-
a. Ennek a jelentős kiadásnak a 73,0 %-át az ISZKI BOI DNS labor által végzett DNS profil 
vizsgálatok okozták.  
 
Az öt szakértői csoport elhelyezése bérelt ingatlanban történt, valamint a boncolások 
végzéséhez a szakmai követelményeknek megfelelő bonchelyiségek bérlésére került sor, ezért 
bérleti díjak jogcímen nettó 38,3 millió forint kiadás keletkezett, ami a dologi kiadások 3,5 %-
a. 
 
A szakértői intézetek működéséhez, fenntartásához kapcsolódó számlák kiegyenlítésére 
(közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési kiadások, valamint postaköltség) nettó 128,7 
millió forint került felhasználásra, ami a dologi kiadások 11,7 %-a. 
 
2016-ban az ÁFA kiadások jogcímen összesen 384,8 millió forint merült fel, amely a dologi 
kiadások 34,9%-a, ezen belül az előzetesen felszámított ÁFA 162,5 millió forint volt, ami az 
összes dologi kiadás 14,7 %-a. 
 
A felhalmozási kiadások alakulása 
 
Az ISZKI 2016. évi fejlesztési forrásainak felhasználása során is a következő kritériumokat 
vette figyelembe, csakúgy, mint a korábbi években: 

- a szakmai munkát érintő jogszabályi előírások (a szakértői törvény által előírt 
számlázási kötelezettség, a kizárólagossági rendelet által előírt boncolási 
tevékenység végzése); 

- a szakmai munka korszerűsítése, a minőség fejlesztése, 
- valamint az ISZKI OTI költözésével kapcsolatos beruházások. 

 
A fejlesztések fő jogcímei az immateriális javak (szoftver beszerzés), a tárgyi eszközök – 
ezen belül elsősorban a szakmai műszerek – ingatlan beruházás. Jármű beszerzés nem történt. 
Informatikai beszerzés keretében szerverek, laptopok, nyomtatók vásárlása, valamint 
informatikai hálózat kialakítása történt. Az eredeti előirányzat 174,3 millió forint volt, melyet 
a 2015. évi maradvány 133,3 millió forinttal, a többletbevételek igénybevétele pedig 10,0 
millió forinttal növelt meg. A beruházási kiadások rendelkezésre álló előirányzatát 39,9 millió 
forinttal csökkentette a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás összege, a maradvány-
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elvonás (-39,7 millió forint), valamint a megszűnés miatti maradvány-átadás (-76,9 millió 
forint). A módosított előirányzat a változásokat követően 161,1 millió forint lett, a teljesítéssel 
megegyező összegben.  
 
Immateriális javak beszerzése 
 
Az immateriális javak állományát vagyoni értékű jogok, szellemi termékek elsősorban a 
szakmai szoftverek (közlekedési szakértői, pszichológus szakértői szoftverek), a szakértői 
ügyek lajstromozásával, a számlázás végrehajtásával kapcsolatos szoftverek fejlesztésének 
(Iktató és Lajstromozó Program, Számlázó Program) beszerzése növelte 23,1 millió forint 
értékben.  
 
Tárgyi eszközök 
 

Az ISZKI 2016. évi tárgyi eszköz beszerzései közül az ingatlanok eszközcsoportban 45,7 
millió forint értékű, az informatikai eszközök címen 13,1 millió forint összegű, míg az egyéb 
tárgyi eszközök kategóriában 46,7 millió forint értékű beszerzés történt. 
 
Ingatlanok 
 
A 2016. évi ingatlanberuházások közül az alábbi nagyobb projektek vehetők számba, illetve 
növelték az állományi értéket: 
 
Az ISZKI Országos Toxikológiai Intézet költözésével, ingatlan átalakításával kapcsolatos 
beszerzések nettó értéke 26,6 millió forint volt. 
 
Az ISZKI Budapest, Fő u. 70-78. szám alatti épület-átalakítással összefüggő beszerzések 
nettó 17,7 millió forint értékben valósultak meg. 
 
Az ISZKI Debreceni Intézetben (Halap u. 5.) történő ingatlankorszerűsítési munkálatok nettó 
1,0 millió forintos bekerülési értéken növelték az állományt.  
 
Informatikai beszerzés 
 
Az összes beszerzés értéke nettó 13,1 millió forint volt, amelynek nagy részét az informatikai 
beruházás keretében beszerzett eszközök, azaz számítógépek (6,1 millió forint), színes 
nyomtató (1,6 millió forint), valamint informatikai hálózat kialakításának beszerzése (5,4 
millió forint) adták ki. 
 
Egyéb gép, berendezés, felszerelés 
 
A beszerzések összértéke 46,7 millió forint volt, melyből 29,4 millió forint az OTI költözése 
érdekében merült fel (bútorok, analitikai mérleg, vegyi fülkék beszerzése, biztonsági rendszer 
kiépítése), ezen túlmenően TURBO VAP mintabepárló (3,5 millió forint), BAKER kamra 
(1,6 millió forint), továbbá egyéb, a szakértői tevékenységet támogató eszközök (12,2 millió 
forint) beszerzésére került sor.  
 
Jármű 
 
Az ISZKI 2016. évben új járművet nem szerzett be. 
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Befejezetlen beruházások 
 
Az ISZKI befejezetlen beruházási állománya 13,4 millió forint, mely az alábbiak szerint 
tevődik össze: 
- ISZKI Budapest, Fő u. 70-78. keresztfolyosó átalakítása (6,1 millió forint); 
- FUJITSU CPU toronyszerver (0,7 millió forint); 
- labor hűtőszekrények (1,1 millió forint); 
- TURBO VAP LV mintabepárló (3,4 millió forint); 
- laborbútorok (2,1 millió forint). 
 
A beruházások ÁFÁ-ja 32,5 millió forint volt. 
 
A bevételek alakulása 
 
Az igazságügyi szakértői intézetek eredeti bevételi előirányzata a 2016. évben 1 500,0 millió 
forint volt. 
 
A 1 500,0 millió forintos működési bevételt a szolgáltatási bevételek és az ehhez kapcsolódó 
kiszámlázott Áfa soron került megtervezésre. 
 
A módosított bevételi előirányzat 1 793,3 millió forint lett, mely megegyezett a befolyt 
bevétellel. 
 
A 2016. évi többletbevétel az alábbi okokra vezethető vissza 
 
2016. évben olyan szakértői díjbevételek folytak be, amelyeket a korábbi években számlázott 
ki az ISZKI (116,4 millió forint értékben). A befolyt bevételek intézetek szerinti és évenkénti 
megbontását az 5. számú táblázat tartalmazza. 
 

 (adatok forintban) 

Szervezeti 
egység 

2016. évi 
befolyt 

szakértői 
díjbevétel 
összesen 

Bevételekből előző évi  

Tárgyévi 
bevétel 

 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.  

BMKAI 56 649 254 228 600       6 000 136 017   1 980 225 54 298 412  

BOI 130 512 340 429 680 51 792 73 316     6 858 533 154 10 486 107 118 931 433  

BOI-Szekszárd 22 727 571             7 798 732 563 21 987 210  

Debrecen 14 458 966               1 184 656 13 274 310  

Győr 130 432 988 315 270 87 904   36 250 39 307   50 153 8 406 288 121 497 816  

Kaposvár 66 214 809 19 457             4 829 776 61 365 576  

Kecskemét 103 359 350               5 163 179 98 196 171  

Miskolc 79 994 768   202 995         36 358 6 271 660 73 483 755  

Eger 33 664 196               1 211 178 32 453 018  

OTI 630 382 460         83 858   
1 043 

940 49 913 794 579 340 868  

Szeged 17 337 255             3 000 1 528 753 15 805 502  

Szolnok 119 413 241 123 528 33 000 26 688         5 051 277 114 178 748  

Békéscsaba 31 017 470           18 352 18 352 911 005 30 069 761  

Szombathely 60 879 188               2 873 937 58 005 251  
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Zalaegerszeg 36 241 267               1 685 642 34 555 625  

Veszprém 92 702 335 179 984 82 908 83 455       71 571 7 269 455 85 014 962  

Székesfehérvár 43 438 129             12 700 2 907 867 40 517 562  

Összesen 1 669 425 587 1 296 519 458 599 183 459 36 250 129 165 161 227 1 777 026 112 407 362 1 552 975 980  
 

Az ISZKI vezetősége 2016-ban döntött arról, hogy az intézmény – az ÁFA törvény szerinti 
lehetőséget kihasználva – visszaigényli a beszerzéseihez kapcsolódóan az általános forgalmi 
adót. Az ÁFA-visszaigénylés 2016. évi bevételekre gyakorolt „rendkívüli” hatása 124,0 millió 
forintos többletet hozott.  
 
Felülvizsgálatra került 2016-ban a követelések behajtási gyakorlata, melynek 
eredményeképpen a kirendelő hatóságoktól befolyt bevételek volumene közel 50,0 millió 
forinttal haladta meg a tervezettet. 
 
Az ISZKI 2016. évi követelésállományának bemutatása 
 
Az ISZKI 2016. december 31-ei teljes követelésállománya 177,7 millió forint volt. A 
követelés állományból a le nem járt követelés összege 114,3 millió forint volt.  

 
 

(adatok forintban) 

Kirendelő megnevezése 
Követelésállo

mány 
2016.12.31. 

Követelésből le 
nem járt Követelésből lejárt 

Rendőrség 144 171 969 96 956 464 47 215 505 

Bíróságok, ügyészségek, BV-k, 
nyomozóhivatalok 

21 169 030 16 609 149 4 559 881 

Egyéb  12 403 459 781 180 11 622 279 

Összesen: 177 744 458 114 346 793 63 397 665 
 

 

Kirendelő 
megnevezése 

Követelésállomány 
(%) 

Követelésből le 
nem járt (%) 

Követelésből 
lejárt (%)  

Rendőrség 81,11% 84,79% 74,48% 

Bíróságok, ügyészségek, 
BV-k, 
nyomozóhivatalok 

11,91% 14,53% 7,19% 

Egyéb  6,98% 0,68% 18,33% 

Összesen: 100,00% 100,00% 100,00% 
 

 
A legnagyobb követelésállomány a rendőrséggel szemben állt fenn. A lejárt 
követelésállomány részaránya az összes követeléshez viszonyítva 10 %-os javulást mutatott 
az előző időszakhoz képest. A lejárt követelésállományon belül mintegy 7 %-kal csökkent a 
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rendőrségi követelésállomány és javulás tapasztalható a bíróságok, ügyészségek 
vonatkozásában is.  
 
A lejárt követelések érdekében az ISZKI 2016-ban is havonta tájékoztatta az ORFK gazdasági 
igazgatóját a rendőrségek tartozás állományáról. A bíróságok gazdasági hivatalaival az 
intézetek gazdasági ügyintézői közvetlenül tartják a kapcsolatot. 
 
A 2016. december 31-ei követelések állományát lejáratuk szerint az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 

(adatok forintban) 

Kirendelő 
megnevezése 

Követelésből le 
nem járt 

Követelésből 
lejárt 

Lejárt követelésből 

90 napon 
belüli 

90-180 
nap 

közötti 

180-360 
nap 

közötti 

360 napon 
túli 

Rendőrség 96 956 464 47 215 505 8 776 924 332 790 57 150 38 048 641 
Bíróságok, 
ügyészségek, BV-k, 
nyomozóhivatalok 16 609 149 4 559 881 686 497 168 504 35 971 3 668 909 

Egyéb  781 180 11 622 279 2 288 299 220 473 6 932 144 2 181 363 

Összesen: 114 346 793 63 397 665 11 751 720 721 767 7 025 265 43 898 913 
 

A követelésállomány összetételét vizsgálva megállapítható, hogy annak 35,7%-át a lejárt 
követelések alkotják. A lejárt követelések túlnyomó részét a 360 napon túli (69,2%) és a 90 
napon belüli lejárattal rendelkező (18,5%) követelések teszik ki. A 360 napon túli követelések 
közül a rendőrségi követelésállomány 86,6%-os részarányt mutat.  
 
Az ISZKI-nek 2016. december 31-én a szállítókkal szemben nem volt lejárt tartozása. 
 
2015. évi költségvetési maradvány felhasználási jogcímei 
 
Az ISZKI 2015. évi maradványa 596,2 millió forint volt, ebből kötelezettségvállalással 
terhelt 370,0 millió forint, amelyből 363,9 millió forint teljesült. A kötelezettségvállalással 
nem terhelt 226,2 millió forint előirányzat maradványából 130,1 millió forint a DNS profil 
vizsgálatok többletköltségeivel kapcsolatos kiadásokra visszahagyásra, míg a fennmaradó 
96,1 millió forint és a meghiúsult 6,1 millió forint maradvány a Kormány döntése alapján 
átutalásra került a Miniszterelnökség fejezet részére. 
 
Vagyoni helyzet 
 
Az ISZKI működéséhez elengedhetetlenek szoftverek, eszközök, gépek, járművek és 
ingatlanok beszerzése, illetve fejlesztése. A vagyontárgyak jelentős része saját 
vagyonkezelésben van, csak kis hányaduk az, amit szervezetünk bérel. Saját 
vagyonkezelésben lévő ingatlanban vannak elhelyezve a vidéki intézetek és az ISZKI 
Országos Toxikológiai Intézet, az ISZKI Hivatal, az ISZKI Budapesti Műszaki, Könyv- és 
Adószakértői Intézet, míg az ISZKI Budapesti Orvosszakértői intézet egy, a BRFK 
vagyonkezelésében lévő ingatlanban kapott helyet. Az ISZKI öt orvosszakértői csoportja 
bérelt ingatlanban került elhelyezésre. 
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Az ISZKI befektetett eszközeinek könyv szerinti nettó értéke 2016. december 31-én 1 480,4 
millió forint volt, melyből az immateriális javak állománya 13,3 millió forint, a tárgyi 
eszközök könyv szerinti nettó értéke pedig 1 467,1 millió forint volt. 
 
Az immateriális javak könyv szerinti nettó értéke az előző évhez képest 4,1 millió forinttal 
csökkent, mely a vagyoni értékű jogok állományának 4,6 millió forintos növekedéséből és a 
szellemi termékek állományának 8,7 millió forintos csökkenéséből tevődött össze. 
 
A tárgyi eszközök záró állományából az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
könyv szerinti nettó értéke 1 079,0 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek nettó értéke pedig 374,7 millió forint, mely az előző időszakhoz képest 
összességében 282,2 millió forint állománynövekedést mutat. A tárgyi eszközökön belül a 
befejezetlen beruházások állománya 13,4 millió forint volt, mely az előző időszakhoz képest 
81,8 millió forintos csökkenéssel zárt. 
 
Peres eljárások 
 
Az ISZKI-nek 2015. december 31-én 14 db peres eljárása volt folyamatban. 
 
Közbeszerzési eljárások 
 
Az ISZKI-nek 2016-ban 6 közbeszerzési eljárása volt folyamatban, ebből 1 zárult le 
(gépjárművek operatív lízingje). 
 
20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
20. cím 2. alcím: Célelőirányzatok 
 
20/2/1 IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 
 
Az előirányzat az igazságügyi miniszter irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet és a 
miniszter felelősségi körébe tartozó feladat, szakmai program támogatására használható fel, 
így különösen 
- kutatási, valamint kulturális célú támogatásokra,  
- a miniszter személyéhez kötődő egyéb szakmai rendezvényekre és az ehhez kapcsolódó 

kommunikációs feladatokra, 
- Magyarország Alaptörvényének terjesztésével, valamint a tudatos nemzeti közgondolkodás 

megalapozása és ehhez kapcsolódva a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 
ügyével összefüggő feladatokkal megbízott miniszterelnöki megbízott tevékenységével 
összefüggő költségek finanszírozására, 

- a központi forrásokból nem finanszírozott fejezeti feladatokhoz szükséges kiadások 
teljesítésére, 

- a miniszter által adott kitüntetések, díjak és egyéb elismerések egyes kiadásainak 
fedezetére,  

- az első világháború centenáriumi keretprogram-tervben meghatározott programokra és a 
centenáriumi feladatok előkészítését végző, Kormány által kijelölt szerv működésére. 

 
Az előirányzaton kerül elszámolásra a Fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti 
kifizetéssel történő felhasználása is. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  646,1 490,3 490,3 1 562,2 1 170,9 181,2 74,9 

 ebből: személyi juttatás - 180,0 180,0 50,1 - - - 

Bevétel 289,8 - - 388,8 388,8 134,2 100,0 

Támogatás 782,3 490,3 490,3 363,3 363,3 46,4 100,0 

Költségvetési maradvány  384,1 - - 810,1 810,1 210,9 100,0 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 490,3   490,3 180,0 
Módosítások jogcímenként        
Saját intézmények összesen -143,8  -143,8 -3,0 
- IH-nak (a természetes személyek 
adósságrendezésével kapcsolatos 
kiadásokra) 

 
 

-70,7 

  
 

-70,7 

 
 
 

- IM igazgatásának (Fontes Iuris, az IM 
történetét feldolgozó kiadvány 
megjelenésével és a miniszter 
előadásaihoz szükséges kutatómunkával 
kapcsolatos kiadásokra) 

 
 
 
 

-3,7 

  
 
 
 

-3,7 

 
 
 
 

-3,0 
- IM igazgatásának (Szoftverlicencek 
bővítése, kiegészítése és kapcsolódó 
szolgáltatások teljesítése érdekében a 
WHS Kft-vel kötött szerződés alapján) 

 
 
 

-69,4 

  
 
 

-69,4 

 
 
 
 

Saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
16,8 

  
16,8 

 

- Fejezeti általános tartalékról (támogatási 
szerződések kifizetése érdekében)  

 
16,8 

  
16,8 

 

Egyéb előirányzat-változások összesen    -127,0 
- tárgyévi kiemeltek közötti    -126,9 
Előző évi költségvetési maradvány  810,1 810,1    
Többletbevétel 388,8 388,8   
2016. évi módosított előirányzat 1 562,2 1 198,9 363,3 50,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (2 db) 211,3   211,3 
− más fejezet intézménye 0,7   0,7 
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 408,7   408,7 
− alapítvány 6,3   6,3 
− közalapítvány 2,0   2,0 
− gazdasági társaság 488,0   488,0 

− egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatások) 53,9 3,2 50,7 

Összes kifizetés 1 170,9 3,2 1 167,7 
 
Az eredeti előirányzatot az év közben fel nem használt, visszautalt támogatásokból adódó 
többletbevételek, továbbá az előző évi fel nem használt költségvetési maradványok 
felhasználása jelentős mértékben növelték.  
 
Az előirányzatból átadásra került 70,7 millió forint az IH részére a természetes személyek 
adósságrendezésével kapcsolatos kiadások költségeire, az IM igazgatása részére 3,7 millió 
forint a Fontes Iuris jogi szemle kiadásával, valamint az IM történetét feldolgozó kiadvány 
megjelenésével és a miniszter előadásaihoz szükséges kutatómunkával kapcsolatos 
kiadásokra, továbbá 69,4 millió forint szoftverlicencek bővítése, kiegészítése és kapcsolódó 
szolgáltatások teljesítése érdekében a WHS Kft-vel kötött szerződés fedezetére. Az 
előirányzat javára átvételre került 16,8 millió forint a Fejezeti általános tartalékról támogatási 
szerződések teljesítése érdekében. 
 
Az előirányzatból a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. részére kifizetésre kerültek a 
Nemzeti Könyvtár köteteinek nyomtatásával, a Fontes Iuris és az Emberi Jogi Kézikönyv, 
valamint a Tájékoztató füzetek nyomdai előállításával kapcsolatban felmerült kiadások. 
Továbbá az előirányzat nyújtott fedezetet a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel és a Magyar Ügyvédi Kamarával megkötött 
támogatási szerződésekre. 
 
A Kormány a 2015. évi 810,1 millió forint összegű költségvetési maradványból a magyar 
kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős 
miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében 91,5 
millió forintot, míg az IM igazgatása részére a kirendelt bírák többletkiadásaira 18,0 millió 
forintot visszahagyott. További 408,7 millió forint költségvetési maradvány került átutalásra a 
Kormány döntése alapján az EMMI és a Miniszterelnökség fejezetek részére. 
 
A 2016. évben rendelkezésre álló 1 562,2 millió forint módosított előirányzatból 1 170,9 
millió forint került felhasználásra. 
 
A 2016. évi 391,3 millió forint költségvetési maradvány összegéből 51,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 339,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyből a fejezet 50,0 millió forintot visszahagyásra kért. 
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20/2/2 A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása  
 
Az előirányzat a közpolitikai céllal összefüggő jogtudományi kutatásokat és jogtudományi 
tanulmányi tehetséggondozási rendszer kialakítását, valamint tartós működtetését szolgálja, 
így különösen támogatást biztosít 
- az egyes vidéki egyetemeken, nappali tagozaton tanuló, az osztatlan jogász mesterszakon 

hallgatói jogviszonnyal rendelkezők kiemelkedő tanulmányi eredményéhez és a 
tudományos munkában történő aktív közreműködéshez, 

- az állam- és jogtudományi témakörben folytatott tudományos munka, oktatásfejlesztési, 
kutatási tevékenység végzéséhez. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - 500,0 500,0 108,6 66,3 - 61,0 

 ebből: személyi juttatás - 393,7 393,7 8,0 - - - 

Támogatás - 500,0 500,0 108,6 108,6 - 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 500,0  500,0 393,7 
Módosítások jogcímenként      
Saját intézmények összesen -9,9  -9,9 -7,9 
- IM igazgatásának (jogtudományi 
kutatásokkal kapcsolatos kiadásokra) 

 
-9,9  

 
-9,9 

 
-7,9 

Más fejezet intézményei összesen -381,5  -381,5 -300,3 
- EMMI Debreceni Egyetemnek (a 
jogászképzés színvonalának megemelését 
célzó programok kiadásaira) 

 
-71,8  

 
-71,8 -56,6 

- EMMI Szegedi Tudományegyetemnek (a 
jogászképzés színvonalának megemelését 
célzó programok kiadásaira) 

 
 

-85,1  

 
 

-85,1 

 
 

-66,9 
- EMMI ELTE-nek (a jogászképzés 
színvonalának megemelését célzó 
programok kiadásaira) 

 
 

-40,0  

 
 

-40,0 

 
 

-31,5 
- EMMI Pécsi Tudományegyetemnek (a 
jogászképzés színvonalának megemelését 
célzó programok kiadásaira) 

 
 

-84,8  

 
 

-84,8 

 
 

-66,8 
- EMMI Miskolci Egyetemnek (a 
jogászképzés színvonalának megemelését 
célzó programok kiadásaira) 

 
 

-53,9  

 
 

-53,9 

 
 

-42,4 
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- EMMI Széchenyi István Egyetemnek (a 
jogászképzés színvonalának megemelését 
célzó programok kiadásaira) 

 
 

-45,9  

 
 

-45,9 

 
 

-36,1 
Egyéb előirányzat-változások összesen    -77,5 
- tárgyévi kiemeltek közötti    -77,5 
2016. évi módosított előirányzat 108,6  108,6 8,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
− gazdasági társaság 1,2   1,2 
− egyéb (bankköltség, egyéb civil szervezet) 65,1 0,2 64,9 

Összes kifizetés 66,3 0,2 66,1 
 
Az előirányzatból átadásra került 9,9 millió forint az IM igazgatása részére jogtudományi 
kutatásokkal kapcsolatos kiadásokra. Az előirányzat nyújtott fedezetet továbbá a jogászképzés 
színvonalának megemelését célzó programok kiadásaira, melynek keretében 71,8 millió forint 
a Debreceni Egyetem, 85,1 millió forint a Szegedi Tudományegyetem, 40,0 millió forint az 
ELTE, 84,8 millió forint a Pécsi Tudományegyetem, 53,9 millió forint a Miskolci Egyetem, 
továbbá 45,9 millió forint a Széchenyi István Egyetem részére került átcsoportosításra. 
 
A minisztérium pályázatot is hirdetett a felsőoktatási intézmények jogtudományi kutatásainak 
támogatására. Az ELTE közel 20,0 millió forintos, a Debreceni Egyetem és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem 5,0-5,0 millió forintos támogatásban részesült, melyek felhasználására 
2017-ben kerül sor. Az előirányzat biztosított forrást továbbá a Magyar Jogász Egylet szakmai 
programjainak szervezésével, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek és a Károli 
Gáspár Református Egyetemnek a jogászképzés színvonalának hatékony emelését célzó 
kutatási és oktatásfejlesztési programjai megvalósításával kapcsolatos kiadásokra.  
 
A 2016. évben rendelkezésre álló 108,6 millió forint módosított előirányzatból 66,3 millió 
forint került felhasználásra. 
 
A 2016. évben keletkezett 42,3 millió forint költségvetési maradvány összegéből 29,2 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 13,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
20/2/3 IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása  
 
Az előirányzat az igazságügyi alrendszerek átvilágítására, hazai- és külföldi joggyakorlat 
elemzésére, az adatok feldolgozására biztosít fedezetet, továbbá a kiemelt jogalkotási 
feladatok elvégzésnek támogatását, megalapozását szolgálja. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  6,0 90,0 90,0 254,7 142,6 2 376,7 56,0 

 ebből: személyi juttatás 0,3 70,9 70,9 55,1 - - - 

Bevétel - - - 59,1 59,1 - 100,0 

Támogatás 118,4 90,0 90,0 83,2 83,2 70,3 100,0 

Költségvetési maradvány - - - 112,4 112,4 - 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 90,0  90,0 70,9 
Módosítások jogcímenként      
Saját intézmények összesen -6,8  -6,8 -5,4 
- IM igazgatásának (igazságügyi 
alrendszerek átvilágításával kapcsolatos 
kiadásokra) 

 
 

-6,8  

 
 

-6,8 

 
 

-5,4 
Egyéb előirányzat-változások összesen    -10,4 
- tárgyévi kiemeltek közötti    -10,4 
Előző évi költségvetési maradvány 112,4 112,4    
Többletbevétel 59,1 59,1   
2016. évi módosított előirányzat 254,7 171,5 83,2 55,1 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 29,8   29,8 
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 50,5   50,5 
− gazdasági társaság 50,8   50,8 

− egyéb (banköltség, egyéb szolgáltatás, 
egyéb civil szervezet) 11,5 0,3 11,2 

Összes kifizetés 142,6 0,3 142,3 
 
Az előirányzatból átadásra került 6,8 millió forint az IM igazgatása részére az igazságügyi 
alrendszerek átvilágításával kapcsolatos kiadások fedezetére. 
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Az előirányzat biztosított forrást továbbá a Magyar Jogász Egylet szakmai programjainak 
szervezésével, valamint a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Pp. kodifikációs 
munkacsoportok által előkészített normaszöveg és indokolások megjelentetésével kapcsolatos 
kiadásokra.  
 
A 2015. évi 112,4 millió forint költségvetési maradványból 50,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány került átutalásra a Kormány 
döntése alapján az EMMI fejezet részére. 
 
A 2016. évben rendelkezésre álló 254,7 millió forint módosított előirányzatból 142,6 millió 
forint került felhasználásra. 
 
A 2016. évben keletkezett 112,1 millió forint költségvetési maradvány összegéből 14,0 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 98,1 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
20/2/4 Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 
 
Az előirányzat a minisztérium közfeladatai ellátásához a jogszabályalkotás során az 
igazságszolgáltatásban tetemes tapasztalatot szerzett  szakemberek időszaki bevonását 
biztosítja. A nevezettek kirendelésére vonatkozó szabályok alapján történő feladatellátást teszi 
lehetővé a foglalkoztatásukhoz szükséges források önálló előirányzaton történő biztosítása. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - 163,5 163,5 - - - - 

 ebből: személyi juttatás - 128,7 128,7 - - - - 

Támogatás - 163,5 163,5 - - - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 163,5  163,5 128,7 
Módosítások jogcímenként      
Saját intézmények összesen -163,5  -163,5 -128,7 
- IM igazgatásának (bírák, ügyészek 
kirendelésével kapcsolatos kiadásokra) 

 
-163,5 

  
-163,5 

 
-128,7 

2016. évi módosított előirányzat 0,0  0,0 0,0 
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Az előirányzatból átadásra került 163,5 millió forint az IM igazgatása részére a 
jogszabályalkotás során az igazságszolgáltatási szakemberek (kirendelt bírák, ügyészek) 
időszaki bevonásával kapcsolatos kiadások fedezetére. 
 
20/2/5 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus 
előkészítésének támogatása 
 
Az előirányzat a 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) 
kongresszus budapesti megrendezésének lebonyolításával kapcsolatos kiadásokat 
finanszírozta, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére került átutalásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  11,7 85,0 85,0 88,6 49,9 426,5 56,3 

Támogatás 15,0 85,0 85,0 85,3 85,3 568,7 100,0 

Költségvetési maradvány - - - 3,3 3,3 - 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 85,0  85,0  
Módosítások jogcímenként      
Saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
0,3 

  
0,3 

 

- Fejezeti általános tartalékról 
(bankköltség fedezetére)  

 
0,3 

  
0,3 

 

Előző évi költségvetési maradvány 3,3 3,3    
2016. évi módosított előirányzat 88,6 3,3 85,3  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatás, 
egyéb civil szervezet) 49,9 0,3 49,6 

Összes kifizetés 49,9 0,3 49,6 
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Az előirányzatra év közben 0,3 millió forint került átcsoportosításra a Fejezeti általános 
tartalék terhére, bankköltség fedezetére. 
 
A 2016. évben rendelkezésre álló 88,6 millió forint  módosított előirányzatból 49,9 millió 
forint került felhasználásra. 
 
A 2015. évben keletkezett 3,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány felhasználásra került. 
 
A 2016. évben keletkezett 38,7 millió forint költségvetési maradvány összegéből 0,1 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 38,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
20/2/10 Igazságügyi regionális együttműködés 2016 
 
Az előirányzat biztosítja az igazságügyi regionális kapcsolatok fenntartásához és 
fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  32,5 25,0 25,0 55,1 40,9 125,8 74,0 

 ebből: személyi juttatás - 19,7 19,7 11,0 - - - 

Bevétel  1,0 - - - - - - 

Támogatás 29,8 25,0 25,0 24,9 24,9 83,6 100,0 

Költségvetési maradvány  31,9 - - 30,2 30,2 94,7 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 25,0  25,0 19,7 
Módosítások jogcímenként      
Saját intézmények összesen -0,1  -0,1 -0,1 
- IM igazgatásának (Velencei Bizottsági 
tagsághoz kapcsolódó kiadásokra) 

 
-0,1 

  
-0,1 

 
-0,1 

Egyéb előirányzat-változások összesen    -8,6 
- tárgyévi kiemeltek közötti    -8,6 
Előző évi költségvetési maradvány 30,2 30,2    
2016. évi módosított előirányzat 55,1 30,2 24,9 11,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 30,2   30,2 
− alapítvány 0,5   0,5 

− egyéb (bankköltség, egyéb civil szervezet) 10,2 0,0 10,2 

Összes kifizetés 40,9 0,0 40,9 
 
Az eredeti előirányzatból átadásra került 0,1 millió forint az IM igazgatása részére a Velencei 
Bizottsági tagsághoz kapcsolódó költségekre. 
 
Az előirányzat forrást biztosított továbbá az ELTE ÁJK csapatának a Phillip C. Jessup 
Nemzetközi Jogi Párbeszédverseny nemzetközi döntőjén való részvételi költségeire, valamint 
könyvkiadás, valamint Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 
a "Jogi akadálymentesítés, uniós szintű konzultáció a határon átnyúló együttműködések előtti 
akadályok csökkentése érdekében" elnevezésű projekttel összefüggő kiadások támogatására. 
 
A 2015. évi 30,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 
Kormány döntése alapján átutalásra került az EMMI fejezet részére. 
 
A 2016. évben rendelkezésre álló 55,1 millió forint  módosított előirányzatból 40,9 millió 
forint került felhasználásra. 
 
A 2016. évben keletkezett 14,2 millió forint költségvetési maradvány összegéből 0,1 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 14,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
 
20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 
 
Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló törvény alapján az állam ellen indított kártalanítási és 
kártérítési perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított kártalanítás 
és kártérítés, valamint ezek járulékai kifizetésére, és az ezekkel kapcsolatos banki, kincstári 
díjak, jutalékok, költségek és postaköltség megfizetésére szolgál. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  390,1 120,0 120,0 164,1 274,8 70,4 167,5 

Bevétel  9,9 - - 12,4 12,4 125,3 100,0 

Támogatás 410,0 120,0 120,0 120,0 267,0 65,1 222,5 

Költségvetési maradvány  1,9 - - 31,7 31,7 1 668,4 100,0 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 120,0  120,0  
Előző évi költségvetési maradvány 31,7 31,7   
Többletbevétel 12,4 12,4   
2016. évi módosított előirányzat 164,1 44,1 120,0  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 22,2   22,2 
− magánszemély 251,4   251,4 

− egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatás) 1,2 0,9 0,3 

Összes kifizetés 274,8 0,9 273,9 
 
Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető. A költségvetési 
törvényben jóváhagyott 120,0 millió forinttal szemben 2016. évben 152 fő részére 251,4 
millió forint került felhasználásra.  
 
Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, a jogosult javára történő kifizetéssel történik.  
 
A perekkel összefüggésben az államot megillető követelések az előirányzat javára kerülnek 
teljesítésre. 
 
A 2015. évi 31,7 millió forint költségvetési maradványból 22,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján 
átutalásra került a Miniszterelnökség fejezet részére. 
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A 2016. évben keletkezett 36,3 millió forint költségvetési maradvány összegéből 31,8 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 4,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
20/2/18 Jogi segítségnyújtás 
 
Az előirányzat a Jst. alapján a peren kívüli támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi 
segítő díjának állam általi térítésére vagy megelőlegezésére, a polgári és büntető peres 
eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd 
díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, az ezzel kapcsolatos banki és postaköltségek 
kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az Európai Unió másik 
tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem lefordítására kirendelt szakfordító 
díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére, az előirányzat javára 
teljesítendő fizetési kötelezettség elmaradásából eredő követelések behajtása érdekében a jogi 
segítségnyújtó szolgálat által tett intézkedések során felmerült költségekre, így különösen a 
végrehajtási költségre, a regisztrációs díjra és a költségtérítésre. Az előirányzat terhére kell 
teljesíteni a Jst. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személy ügyében felmerülő 
tolmácsolási és fordítási díjat is, továbbá a kifizetésekkel kapcsolatos posta- és számlavezetési 
díjat is. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  304,0 249,0 249,0 341,1 352,8 116,1 103,4 

Bevétel  26,6 - - 29,2 29,2 109,8 100,0 

Támogatás 317,0 249,0 249,0 249,0 317,0 100,0 127,3 

Költségvetési maradvány  23,3 - - 62,9 62,9 270,0 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 249,0  249,0  
Előző évi költségvetési maradvány 62,9 62,9   
Többletbevétel 29,2 29,2   
2016. évi módosított előirányzat 341,1 92,1 249,0  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 20,0   20,0 
− elkülönített állami pénzalap 19,3   19,3 

− egyéb (bankköltség, egyéb szolgáltatás) 313,5 4,0 309,5 

Összes kifizetés 352,8 4,0 348,8 
 
Az előirányzatot az IH kezeli. Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 
teljesíthető. A költségvetési törvényben jóváhagyott 249,0 millió forinttal szemben 313,5 
millió forint került kifizetésre. 
 
A jogi segítségnyújtás területén a segítségnyújtók száma összesen: 83 fő, ebből 56 fő jogász, 
ügyfélszolgálattal foglalkozó munkatárs 

- benyújtott kérelmek száma peres és peren kívüli összesen 14 508 db; 
- összes határozatszám: 14 431 db 

Ebből: 
- peres ügyekben való jogi segítségnyújtások száma: 5 274 db, 
- jogi segítségnyújtások száma peren kívüli ügyekben: 9 177 db, 
- ügyfélszolgálati tevékenység: 17 742 db, 
- összes ügyfélforgalom: 32 250 db, 
- egy jogi segítségnyújtóra jutók száma 576 db, 
- egy megyére jutó ügyek száma 1 613 db. 

 
A 2015. évi 62,9 millió forint költségvetési maradványból 39,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján 
átutalásra került a Bethlen Gábor Alap, valamint a Miniszterelnökség fejezetek részére. 
 
A 2016. évben keletkezett 56,3 millió forint költségvetési maradvány összegéből 26,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 29,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
20/2/19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és 
jogérvényesítés 
 
Az előirányzat támogatást nyújt - az alaptörvény szellemének megfelelően - a magyar 
alkotmányos és nemzeti identitás, valamint az ehhez kapcsolódó jogvédelem és 
jogérvényesítés vonatkozásában hazai és nemzetközi konferenciák megszervezéséhez, 
széleskörű szakértői együttműködések, tapasztalatcserék, szakértői munkák 
megvalósításához. 
 
Az előirányzat felhasználása természetes személy, civil szervezet, gazdálkodó szervezet vagy 
államháztartáson belüli szervezet támogatási kérelme alapján, támogatási szerződéssel, vissza 
nem térítendő, részben vagy egészben visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
történik. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  5,0 40,0 40,0 74,1 58,2 1 164,0 78,5 

 ebből: személyi juttatás 2,1 31,5 31,5 8,9 - - - 

Bevétel  0,6 - - - - - - 

Támogatás 47,8 40,0 40,0 26,1 26,1 54,6 100,0 

Költségvetési maradvány  4,6 - - 48,0 48,0 1 043,5 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 40,0  40,0 31,5 
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörében összesen -9,6  -9,6 -7,6 
- 1179/2016. (IV. 11.) Korm. határozat 
(Honvédelmi Minisztériumnak az 
Alaptörvény elfogadásának 5. 
évfordulójára megrendezendő ünnepségek 
kiadásaira) 

 
 
 
 

-9,6  

 
 
 
 

-9,6 

 
 
 
 

-7,6 
Saját intézmények összesen -4,3  -4,3 -2,8 
- IM igazgatásának (az Alaptörvény 
elfogadásának 5. évfordulója 
ünnepségsorozat kiadásaira) 

 
 

-4,3 

  
 

-4,3 

 
 

-2,8 
Egyéb előirányzat-változások összesen    -12,2 
- tárgyévi kiemeltek közötti    -12,2 
Előző évi költségvetési maradvány 48,0 48,0   
2016. évi módosított előirányzat 74,1 48,0 26,1 8,9 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
− saját intézmény (1 db) 15,3   15,3 
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 32,7   32,7 
− nonprofit társaság 0,1   0,1 

− gazdasági társaság 10,1   10,1 

Összes kifizetés 58,2 0,0 58,2 
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A 2016. évi 40,0 millió forint eredeti előirányzatot 48,0 millió forint előző évi költségvetési 
maradvány növelte. Átadásra került az előirányzat terhére az Alaptörvény elfogadásának 5. 
évfordulójára megrendezett ünnepségek kiadásaira 4,3 millió forint az IM igazgatása és 9,6 
millió forint a Honvédelmi Minisztérium javára. 
 
2016. évben az 74,1 millió forint  módosított előirányzatból 58,2 millió forint került 
felhasználásra.  
 
A 2015. évi 48,0 millió forint költségvetési maradványból 32,8 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján 
átutalásra került az EMMI fejezet részére. A 15,2 millió forint meghiúsult költségvetési 
maradvány az IM igazgatása részére a kirendelt bírák többletkiadásaira került visszahagyásra. 
 
A 2016. évben keletkezett 15,9 millió forint költségvetési maradvány összegéből 5,2 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 10,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 
 
Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 
2005. évi CXXXV. törvény alapján a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 
kárenyhítésről szóló törvény alapján a bűncselekményt vagy a tulajdon elleni szabálysértést, 
illetve bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként 
sérelmet elszenvedett és emiatt életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei 
enyhítésére szolgál. 
 
Az előirányzat terhére áldozatsegítő támogatásként azonnali pénzügyi segély, egyösszegű 
kárenyhítés, illetve járadékfolyósítás kerül teljesítésre. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  113,3 100,0 100,0 107,3 83,6 73,8 77,9 

Bevétel  0,6 - - 0,7 0,7 116,7 100,0 

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

Költségvetési maradvány  19,3 - - 6,6 6,6 34,2 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése  
millió forintban, egy tizedessel 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,0  100,0  
Előző évi költségvetési maradvány 6,6 6,6   
Többletbevétel 0,7 0,7   
2016. évi módosított előirányzat 107,3 7,3 100,0  
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 6,6   6,6 
− magánszemély 76,2   76,2 

− egyéb (bankköltség) 0,8 0,8 0,0 

Összes kifizetés 83,6 0,8 82,8 
 
Az előirányzatot az IH kezeli Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 
teljesíthető. A költségvetési törvényben jóváhagyott 100,0 millió forinttal szemben 77,0 millió 
forint került kifizetésre. 
 
Azonnali pénzügyi segélyt 2016-ban 1 631 esetben állapítottak meg. Állami kárenyhítésben 
57 fő részesült. 
 
A 2015. évi 6,6 millió forint költségvetési maradvány a Kormány döntése alapján átutalásra 
került az EMMI fejezet részére. 
 
A 2016. évben keletkezett 23,7 millió forint költségvetési maradvány összegéből 4,8 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 18,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
 
Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak 
és ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó - megállapodáson 
vagy a nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló - egyéb költségek, valamint a nemzetközi 
szervezetek üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat 
biztosítja továbbá az igazságügyi miniszter felelősségi körébe tartozó feladatokkal összefüggő 
fordítási díjakat is. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  130,6 30,0 30,0 261,4 214,1 163,9 81,9 

Támogatás 247,1 30,0 30,0 96,0 96,0 38,9 100,0 

Költségvetési maradvány  48,9 - - 165,4 165,4 338,2 100,0 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0  30,0  
Módosítások jogcímenként      
Saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
6,0 

  
6,0 

 

- Fejezeti általános tartalékról (fordítási 
többletköltségekre) 

 
6,0 

  
6,0 

 

Más fejezet intézményei összesen 60,0  60,0  
- Miniszterelnökségtől (fordítási 
feladatokkal kapcsolatos kiadásokra) 

 
60,0 

  
60,0 

 

Előző évi költségvetési maradvány 165,4 165,4   
2016. évi módosított előirányzat 261,4 165,4 96,0  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
− más fejezet intézménye 134,9   134,9 
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1,5   1,5 
− gazdasági társaság 64,1   64,1 
− egyéb (bankköltség, külföldi tagdíj) 13,6 0,7 12,9 

Összes kifizetés 214,1 0,7 213,4 
 
A 2016. évi 30,0 millió forint eredeti előirányzatot 165,4 millió forint előző évi költségvetési 
maradvány és 66,0 millió forint támogatás növelte, melyből a Fejezeti általános tartalékról 6,0 
millió forint fordítási többletkiadásokra, 60,0 millió forint pedig a Miniszterelnökségtől került 
átvételre egyes fordítási feladatok finanszírozására.  
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A 2016. évi 261,4 millió forint módosított előirányzatból 214,1 millió forint került 
felhasználásra. 
 
A 2015. évi 165,4 millió forint költségvetési maradványból 1,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt, amely a Kormány döntése alapján átutalásra került az 
EMMI fejezet részére. 
 
A 2016. évben keletkezett 47,3 millió forint költségvetési maradvány összegéből 36,2 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 11,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány, amelyet a fejezet elvonásra felajánlott. 
 
20/2/28 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 
 
Az előirányzat az igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó, az Emberi Jogi Európai 
Bírósága által hozott ítéletek, illetve határozatok alapján az államot terhelő fizetési 
kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, valamint az ezekkel összefüggő banki, 
kincstári díjak, jutalékok, költségek és postaköltség fedezetére szolgál.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - 500,0 500,0 300,0 1 080,5 - 360,2 

Támogatás - 500,0 500,0 300,0 1 090,0 - 363,3 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 500,0  500,0  
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörben összesen -200,0  -200,0  
- 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól átvett 
támogatás egy részének visszarendezése) 

 
 

-200,0 

  
 

-200,0 

 

2016. évi módosított előirányzat 300,0  300,0  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
− magánszemély 1 077,4   1 077,4 

− egyéb (bankköltség) 3,1 3,1 0,0 

Összes kifizetés 1 080,5 3,1 1 077,4 
 
A 2016. évi 500,0 millió forint eredeti előirányzatot a Nemzetgazdasági Minisztérium részére 
visszarendezett 200,0 millió forint támogatás csökkentette. 
 
Az előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető. A 300,0 millió forint 
módosított előirányzattal szemben 1 080,5 millió forint került kifizetésre. 
 
A 2016. évben keletkezett 9,5 millió forint költségvetési maradvány teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/2/42 Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése 
 
Az előirányzaton előző évi maradvány, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról 
szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében, az 
összeolvadással megszűnt Igazságügyi Szakértői és Kutató Központok 2016. december 31-ei 
számlaegyenlege került elszámolásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - - - 398,9 398,9 - 100,0 

Bevételek  - - - 398,9 398,9 - 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0   
Többletbevétel 398,9 398,9   
2016. évi módosított előirányzat 398,9 398,9   
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A 2016. évben keletkezett 398,9 millió forint költségvetési maradvány teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
20/3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
20/3/1 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása 
 
Az előirányzat a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységével 
összefüggésben felmerülő kiadásokra nyújt fedezetet. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - - - 150,5 150,0 - 99,7 

Támogatás - - - 150,5 150,5 - 100,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0  0,0  
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörben összesen 150,0  150,0  
- 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 
(az Alapítvány 2016. évi támogatására) 

 
150,0 

  
150,0 

 

Saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
0,5 

  
0,5 

 

- Fejezeti általános tartalékról 
(bankköltség fedezetére) 

 
0,5 

  
0,5 

 

2016. évi módosított előirányzat 150,5  150,5  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 150,0   150,0 

Összes kifizetés 150,0 0,0 150,0 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány év közben 150,0 millió 
forintot biztosított a Rendkívüli Kormányzati Tartalék előirányzat terhére az Alapítvány 2016. 
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évi kiadásainak fedezetére. A Fejezeti általános tartalék terhére további 0,5 millió forint 
támogatás került átcsoportosításra a bankköltség fedezetére. 
 
A 2016. évben rendelékezésre álló 150,5 millió forint módosított előirányzatból 150,0 millió 
forint került felhasználásra. 
 
A 2016. évben keletkezett 0,5 millió forint költségvetési maradványból 0,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
 
20/3/2 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása 
 
Az előirányzat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tevékenységével összefüggésben 
felmerülő kiadásokra nyújt fedezetet. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - - - 109,4 109,0 - 99,6 

Támogatás - - - 109,4 109,4 - 100,0 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  

millió forintban, egy tizedessel 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0  0,0  
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörben összesen 109,0  109,0  
- 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 
(a Segélyszervezet 2016. évi 
támogatására) 

 
 

109,0 

  
 

109,0 

 

Saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
0,4 

  
0,4 

 

- Fejezeti általános tartalékról 
(bankköltség fedezetére) 

 
0,4 

  
0,4 

 

2016. évi módosított előirányzat 109,4  109,4  
 
  

1045



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
− egyéb (civil szervezet részére) 109,0 0,0 109,0 

Összes kifizetés 109,0 0,0 109,0 
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Kormány év közben 109,0 millió 
forintot biztosított a Rendkívüli Kormányzati Tartalék előirányzat terhére a Segélyszervezet 
2016. évi kiadásainak fedezetére. A Fejezeti általános tartalék terhére további 0,4 millió forint 
támogatás került átcsoportosításra a bankköltség fedezetére. 
 
A 2016. évben rendelékezésre álló 109,4 millió forint módosított előirányzatból 109,0 millió 
forint került felhasználásra. 
 
A 2016. évben keletkezett 0,4 millió forint költségvetési maradvány kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 
 
20. cím 25. alcím: Fejezeti tartalék 
 
20/25/1 Fejezeti általános tartalék 
 
Az előirányzat az előre nem tervezett, de év közben szükségessé váló feladatok megoldására, 
eseti jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozására szolgál. 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  - 108,0 108,0 73,5 - - - 

Támogatás - 108,0 108,0 73,5 73,5 - 100,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése  
millió forintban, egy tizedessel 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 108,0  108,0  
Módosítások jogcímenként      
Kormány hatáskörben összesen -10,5  -10,5  
- 1466/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat 
(a KKM részére 1 fő igazságügyi 
szakdiplomatával kapcsolatos kiadásokra) 

 
 

-10,5 

  
 

-10,5 

 

Saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatai összesen 

 
-24,0 

  
-24,0 

 

- Nemzetközi kötelezettségek teljesítésére 
(fordítási többletköltségekre) 

 
-6,0 

  
-6,0 

 

- A Magyar Protestáns Tanulmányi 
Alapítvány támogatására (bankköltség 
fedezetére) 

 
 

-0,5 

  
 

-0,5 

 

- A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
támogatására (bankköltség fedezetére) 

 
-0,4 

  
-0,4 

 

- IM felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatására 
(támogatási szerződések kifizetése 
érdekében) 

 
 
 

-16,8 

  
 
 

-16,8 

 

- a 2016. évi Fédération Internationale 
pour le Droit Européen kongresszus 
előkészítésének támogatására 
(bankköltség fedezetére) 

 
 
 

-0,3 

  
 
 

-0,3 

 

2016. évi módosított előirányzat 73,5  73,5  
 
A 2016. évi eredeti előirányzatból átadásra került a 10,5 millió forint a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részére 1 fő igazságügyi szakdiplomatával kapcsolatos kiadások 
fedezetére, 6,0 millió forint a Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű 
előirányzatra fordítási többletkiadásokra, bankköltség fedezetére: 0,4 millió forint a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet támogatása, 0,5 millió forint a Magyar Protestáns Tanulmányi 
Alapítvány támogatása, további 0,3 millió forint a 2016. évi a Fédération Internationale pour 
le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatokra, 
továbbá 16,8 millió forint az IM felügyelete alá tartozó szerveztek és szakmai programok 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra támogatási szerződések kifizetése érdekében.   
 
20/25/2 Fejezeti stabilitási tartalék 
 
Az előirányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
19. § (7) bekezdése szerinti kormányhatározat által meghatározott célra szolgál. 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 12 103,0 12 323,5 -- 17 220,05 375,63 056,1-143,912 323,5 20 611,3

1. Költségvetési szerv 10 458,6 9 732,9 -- 13 426,45 375,61 546,3-93,09 732,9 16 561,8
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 4 791,1 5 276,3 -- 5 493,4346,2391,725,55 276,3 6 039,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 506,9 1 382,3 -- 1 560,3232,2112,66,91 382,3 1 734,0

01/03  Dologi kiadások 3 309,5 2 836,1 -- 3 041,81 255,7214,1-125,42 836,1 4 180,5

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 6,0 -- ---6,0----6,0 --

01/05  Egyéb működési célú kiadások 124,7 4,0 -- 2 801,43 168,7754,9--4,0 3 927,6

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

02/06  Beruházások 619,8 228,2 -- 447,0296,373,0--228,2 597,5

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 106,6 -- -- 82,582,5------ 82,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 644,4 2 590,6 -- 3 793,6--1 509,8-50,92 590,6 4 049,5
1 644,4 2 590,6 -- 3 793,6--1 509,8-50,92 590,6 4 049,5

BEVÉTELEK 4 795,0 2 760,3 -- 6 744,31 967,72 097,4--2 760,3 6 825,4

1. Költségvetési szerv 4 466,5 2 760,3 -- 5 855,21 967,71 208,3--2 760,3 5 936,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 328,5 -- -- 889,1--889,1---- 889,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 312,0 -- -- 4 678,53 407,91 270,6---- 4 678,5

1. Költségvetési szerv 1 792,9 -- -- 3 407,93 407,9------ 3 407,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 519,1 -- -- 1 270,6--1 270,6---- 1 270,6

TÁMOGATÁSOK 9 674,5 9 563,2 -- 10 112,4---311,9-143,99 563,2 9 107,4

1. Költségvetési szerv 7 607,1 6 972,6 -- 7 217,6--338,0-93,06 972,6 7 217,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 067,4 2 590,6 -- 2 894,8---649,9-50,92 590,6 1 889,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 799,0 861,0 -- 835,0------861,0 --

1. Költségvetési szerv 799,0 861,0 -- 835,0------861,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 678,5 -- -- -- -- -- -- -- 4 315,2
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Igazságügyi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 5 794,4 5 311,7 -- 5 973,03 659,1254,5-119,15 311,7 9 106,2 -- --

1 Működési költségvetés 5 530,0 5 280,2 -- 5 936,43 561,6196,4-119,15 280,2 8 919,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 019,5 3 149,2 -- 3 256,1506,2142,14,93 149,2 3 802,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 725,0 2 884,4 -- 2 983,6436,6130,22,52 884,4 3 453,7

Külső személyi juttatások 294,5 264,8 -- 272,569,611,92,4264,8 348,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 009,1 794,7 -- 941,9281,338,21,4794,7 1 115,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 406,9 1 326,3 -- 1 184,01 105,716,1-125,41 326,3 2 322,7 -- --

Készletbeszerzés 2,2 2,0 -- 0,72,9----2,0 4,9

Kommunikációs szolgáltatások 316,6 271,9 -- 386,8524,58,6--271,9 805,0

Szolgáltatási kiadások 647,3 694,8 -- 459,2243,92,7-98,7694,8 842,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 83,1 93,9 -- 91,512,10,1--93,9 106,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 357,7 263,7 -- 245,8322,34,7-26,7263,7 564,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 6,0 -- ---6,0----6,0 -- -- --

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai -- 6,0 -- ---6,0----6,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 94,5 4,0 -- 554,41 674,4----4,0 1 678,4 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,5 -- -- --0,1------ 0,1

Elvonások és befizetések 74,6 -- -- --88,8------ 88,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11,2 -- -- 537,21 572,3------ 1 572,3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

3,2 4,0 -- 8,84,8----4,0 8,8

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 2,42,4------ 2,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4,0 -- -- 6,06,0------ 6,0

2 Felhalmozási költségvetés 264,4 31,5 -- 36,697,558,1--31,5 187,1 -- --

 / 6 Beruházások 158,3 31,5 -- 17,978,858,1--31,5 168,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 105,4 24,8 -- 8,137,245,8--24,8 107,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- --7,4------ 7,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 19,1 -- -- 5,615,4------ 15,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,1 -- -- 0,42,0------ 2,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 33,7 6,7 -- 3,816,812,3--6,7 35,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 106,1 -- -- 18,718,7------ 18,7 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 77,5 -- -- 1,71,7------ 1,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

28,6 -- -- 17,017,0------ 17,0

BEVÉTELEK 1 510,6 664,2 -- 2 374,71 786,82,6--664,2 2 453,6 -- --

1050



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 657,9 -- -- 1 762,01 762,0------ 1 762,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

657,9 -- -- 1 762,01 762,0------ 1 762,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 111,7 -- -- 6,06,0------ 6,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

111,7 -- -- 6,06,0------ 6,0

3 Közhatalmi bevételek 3,5 -- -- 2,6--2,6---- 2,6

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 3,5 -- -- 2,6--2,6---- 2,6

4 Működési bevételek 720,6 664,2 -- 585,3------664,2 664,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 129,8 108,8 -- 121,3------108,8 108,8

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 2,6-------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,7 -- -- 0,3-------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 3,4-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 590,1 555,4 -- 457,7------555,4 555,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,5 -- -- 4,34,3------ 4,3

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

4,5 -- -- 4,34,3------ 4,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12,4 -- -- 14,514,5------ 14,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

12,4 -- -- 14,514,5------ 14,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 179,2 -- -- 1 872,31 872,3------ 1 872,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 179,2 -- -- 1 872,31 872,3------ 1 872,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 179,2 -- -- 1 872,31 872,3------ 1 872,3

Maradvány igénybevétele 1 179,2 -- -- 1 872,31 872,3------ 1 872,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 179,2 -- -- 1 872,31 872,3------ 1 872,3

TÁMOGATÁSOK 4 976,9 4 647,5 -- 4 780,3--251,9-119,14 647,5 4 780,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 976,9 4 647,5 -- 4 780,3--251,9-119,14 647,5 4 780,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 976,9 4 647,5 -- 4 780,3--251,9-119,14 647,5 4 780,3

Központi, irányító szervi támogatás 4 976,9 4 647,5 -- 4 780,3--251,9-119,14 647,5 4 780,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 407,0 436,0 -- 429,0------436,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 872,3 -- -- -- -- -- -- -- 3 054,3

Igazságügyi Hivatal ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )3

KIADÁSOK 1 375,7 1 698,2 -- 3 815,01 117,31 001,50,21 698,2 3 817,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 283,9 1 675,8 -- 3 490,1819,7996,60,21 675,8 3 492,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 496,7 834,1 -- 746,5-145,157,30,2834,1 746,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 485,2 778,8 -- 696,2-125,142,30,2778,8 696,2

Külső személyi juttatások 11,5 55,3 -- 50,3-20,015,0--55,3 50,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

136,1 229,8 -- 236,4-10,817,4--229,8 236,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 620,9 611,9 -- 754,4-24,5167,0--611,9 754,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Készletbeszerzés 11,9 18,3 -- 9,5-9,91,1--18,3 9,5

Kommunikációs szolgáltatások 161,2 97,3 -- 223,1-10,7136,5--97,3 223,1

Szolgáltatási kiadások 295,4 327,2 -- 352,232,0-7,0--327,2 352,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3,6 35,4 -- 11,0-25,10,7--35,4 11,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 148,8 133,7 -- 158,6-10,835,7--133,7 158,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,2 -- -- 1 752,81 000,1754,9---- 1 755,0 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 0,1 -- -- 0,20,2------ 0,2

Elvonások és befizetések 0,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29,7 -- -- 1 752,6999,9754,9---- 1 754,8

2 Felhalmozási költségvetés 91,8 22,4 -- 324,9297,64,9--22,4 324,9 -- --

 / 6 Beruházások 91,8 22,4 -- 268,0240,74,9--22,4 268,0 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 28,5 5,0 -- 139,3134,3----5,0 139,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 0,40,4------ 0,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,4 3,5 -- 47,843,40,9--3,5 47,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 37,4 9,1 -- 23,611,53,0--9,1 23,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19,5 4,8 -- 56,951,11,0--4,8 56,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 56,956,9------ 56,9 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 56,956,9------ 56,9

BEVÉTELEK 886,1 596,1 -- 1 687,2177,9915,4--596,1 1 689,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 92,6 74,7 -- 134,361,8----74,7 136,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

92,6 74,7 -- 134,361,8----74,7 136,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 115,0115,0------ 115,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 115,0115,0------ 115,0

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 6,2--6,2---- 6,2

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

4 Működési bevételek 793,0 521,4 -- 1 428,6--907,2--521,4 1 428,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 26,6--26,6---- 26,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,1 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 792,9 521,4 -- 1 399,3--877,9--521,4 1 399,3

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 1,11,1------ 1,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 1,11,1------ 1,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 178,3 -- -- 939,4939,4------ 939,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 178,3 -- -- 939,4939,4------ 939,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 178,3 -- -- 939,4939,4------ 939,4

Maradvány igénybevétele 178,3 -- -- 939,4939,4------ 939,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 178,3 -- -- 939,4939,4------ 939,4

TÁMOGATÁSOK 1 250,7 1 102,1 -- 1 188,4--86,10,21 102,1 1 188,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 250,7 1 102,1 -- 1 188,4--86,10,21 102,1 1 188,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 250,7 1 102,1 -- 1 188,4--86,10,21 102,1 1 188,4

Központi, irányító szervi támogatás 1 250,7 1 102,1 -- 1 188,4--86,10,21 102,1 1 188,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 107,0 139,0 -- 129,0------139,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 939,4 -- -- -- -- -- -- -- --

Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )9

KIADÁSOK 3 288,5 2 723,0 -- 3 638,4599,2290,325,92 723,0 3 638,4 -- --

1 Működési költségvetés 2 918,3 2 548,7 -- 3 470,4615,5280,325,92 548,7 3 470,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 274,9 1 293,0 -- 1 490,8-14,9192,320,41 293,0 1 490,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 264,2 1 282,0 -- 1 477,6-17,1192,320,41 282,0 1 477,6

Külső személyi juttatások 10,7 11,0 -- 13,22,2----11,0 13,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

361,7 357,8 -- 382,0-38,357,05,5357,8 382,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 281,7 897,9 -- 1 103,4174,531,0--897,9 1 103,4 -- --

Készletbeszerzés 294,9 94,2 -- 299,3180,125,0--94,2 299,3

Kommunikációs szolgáltatások 84,3 77,9 -- 87,79,8----77,9 87,7

Szolgáltatási kiadások 255,7 277,2 -- 303,726,5----277,2 303,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4,1 4,3 -- 3,8-0,5----4,3 3,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 642,7 444,3 -- 408,9-41,46,0--444,3 408,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 494,2494,2------ 494,2 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 494,2494,2------ 494,2

2 Felhalmozási költségvetés 370,2 174,3 -- 168,0-16,310,0--174,3 168,0 -- --

 / 6 Beruházások 369,7 174,3 -- 161,1-23,210,0--174,3 161,1 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 10,9 26,9 -- 23,1-3,8----26,9 23,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése 24,9 5,9 -- 45,739,8----5,9 45,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 17,2 26,0 -- 13,1-12,9----26,0 13,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 238,2 78,5 -- 46,7-39,77,9--78,5 46,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 78,5 37,0 -- 32,5-6,62,1--37,0 32,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 -- -- 6,96,9------ 6,9 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6,96,9------ 6,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 2 069,8 1 500,0 -- 1 793,33,0290,3--1 500,0 1 793,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2,22,2------ 2,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 2,22,2------ 2,2

4 Működési bevételek 2 068,3 1 500,0 -- 1 790,3--290,3--1 500,0 1 790,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 622,9 1 181,1 -- 1 309,5--128,4--1 181,1 1 309,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,2 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 437,4 318,9 -- 353,711,623,2--318,9 353,7

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése -- -- -- 22,8--22,8---- 22,8

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 6,6 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,2 -- -- 103,6-11,6115,2---- 103,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 0,80,8------ 0,8

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,5 -- -- 0,80,8------ 0,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 435,4 -- -- 596,2596,2------ 596,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 435,4 -- -- 596,2596,2------ 596,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 435,4 -- -- 596,2596,2------ 596,2

Maradvány igénybevétele 435,4 -- -- 596,2596,2------ 596,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 435,4 -- -- 596,2596,2------ 596,2

TÁMOGATÁSOK 1 379,5 1 223,0 -- 1 248,9----25,91 223,0 1 248,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 379,5 1 223,0 -- 1 248,9----25,91 223,0 1 248,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 379,5 1 223,0 -- 1 248,9----25,91 223,0 1 248,9

Központi, irányító szervi támogatás 1 379,5 1 223,0 -- 1 248,9----25,91 223,0 1 248,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 285,0 286,0 -- 277,0------286,0 -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 596,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )20

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

Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )220

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

IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó 
szervek (nem bontott) )

220 1

KIADÁSOK 646,1 490,3 -- 1 170,9--1 071,9--490,3 1 562,2 -- --

1 Működési költségvetés 630,8 490,3 -- 868,1--769,1--490,3 1 259,4

 / 1 Személyi juttatások -- 180,0 -- -----129,9--180,0 50,1

Külső személyi juttatások -- 180,0 -- -----129,9--180,0 50,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 48,6 -- -----35,0--48,6 13,6

 / 3 Dologi kiadások 521,7 228,6 -- 282,8--336,0--228,6 564,6

Szolgáltatási kiadások 5,2 25,0 -- 3,2--18,9--25,0 43,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 516,5 203,6 -- 279,6--317,1--203,6 520,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 109,1 33,1 -- 585,3--598,0--33,1 631,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 48,6 -- -- 336,1--379,5---- 379,5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

-- -- -- 210,0--210,0---- 210,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 60,5 33,1 -- 39,2--8,5--33,1 41,6

2 Felhalmozási költségvetés 15,3 -- -- 302,8--302,8---- 302,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,3 -- -- 302,8--302,8---- 302,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 297,9--297,9---- 297,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 15,3 -- -- 4,9--4,9---- 4,9

BEVÉTELEK 289,8 -- -- 388,8--388,8---- 388,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 288,0 -- -- 383,6--383,6---- 383,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

288,0 -- -- 383,6--383,6---- 383,6

4 Működési bevételek -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 384,1 -- -- 810,1--810,1---- 810,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 384,1 -- -- 810,1--810,1---- 810,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 384,1 -- -- 810,1--810,1---- 810,1

Maradvány igénybevétele 384,1 -- -- 810,1--810,1---- 810,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 384,1 -- -- 810,1--810,1---- 810,1

TÁMOGATÁSOK 782,3 490,3 -- 363,3---127,0--490,3 363,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 782,3 490,3 -- 363,3---127,0--490,3 363,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 782,3 490,3 -- 363,3---127,0--490,3 363,3

Központi, irányító szervi támogatás 782,3 490,3 -- 363,3---127,0--490,3 363,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 810,1 -- -- -- -- -- -- -- 391,3

A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 2

KIADÁSOK -- 500,0 -- 66,3---391,4--500,0 108,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- 66,3---391,4--500,0 108,6

 / 1 Személyi juttatások -- 393,7 -- -----385,7--393,7 8,0

Külső személyi juttatások -- 393,7 -- -----385,7--393,7 8,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 106,3 -- -----104,2--106,3 2,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 64,9--97,1---- 97,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----25,0---- 25,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 64,9--72,1---- 72,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- 108,6---391,4--500,0 108,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 108,6---391,4--500,0 108,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 108,6---391,4--500,0 108,6

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 108,6---391,4--500,0 108,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 42,3

IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem 
bontott) )

220 3

KIADÁSOK 6,0 90,0 -- 142,6--164,7--90,0 254,7 -- --

1 Működési költségvetés 4,9 90,0 -- 141,8--163,9--90,0 253,9

 / 1 Személyi juttatások 0,3 70,9 -- -----15,8--70,9 55,1

Külső személyi juttatások 0,3 70,9 -- -----15,8--70,9 55,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 19,1 -- -----4,2--19,1 14,9

 / 3 Dologi kiadások 0,7 -- -- 52,3--89,4---- 89,4

Szolgáltatási kiadások 0,5 -- -- 1,2--29,9---- 29,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,2 -- -- 51,1--59,5---- 59,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,9 -- -- 89,5--94,5---- 94,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 79,9--79,9---- 79,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,9 -- -- 9,6--14,6---- 14,6

2 Felhalmozási költségvetés 1,1 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,1 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

BEVÉTELEK -- -- -- 59,1--59,1---- 59,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 59,1--59,1---- 59,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 59,1--59,1---- 59,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 112,4--112,4---- 112,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 112,4--112,4---- 112,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 112,4--112,4---- 112,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 112,4--112,4---- 112,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 112,4--112,4---- 112,4

TÁMOGATÁSOK 118,4 90,0 -- 83,2---6,8--90,0 83,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 118,4 90,0 -- 83,2---6,8--90,0 83,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 118,4 90,0 -- 83,2---6,8--90,0 83,2

Központi, irányító szervi támogatás 118,4 90,0 -- 83,2---6,8--90,0 83,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 112,4 -- -- -- -- -- -- -- 112,1

Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 4

KIADÁSOK -- 163,5 -- -----163,5--163,5 -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

1 Működési költségvetés -- 163,5 -- -----163,5--163,5 --

 / 1 Személyi juttatások -- 128,7 -- -----128,7--128,7 --

Külső személyi juttatások -- 128,7 -- -----128,7--128,7 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 34,8 -- -----34,8--34,8 --

TÁMOGATÁSOK -- 163,5 -- -----163,5--163,5 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 163,5 -- -----163,5--163,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 163,5 -- -----163,5--163,5 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 163,5 -- -----163,5--163,5 --

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

2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása ( 01132 
Nemzetközi szervezetekben való működés )

220 5

KIADÁSOK 11,7 85,0 -- 49,9--3,6--85,0 88,6 -- --

1 Működési költségvetés 11,7 85,0 -- 49,9--3,6--85,0 88,6

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,3--0,4---- 0,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,3--0,4---- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11,7 85,0 -- 49,6--3,2--85,0 88,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 11,7 85,0 -- 49,6--3,2--85,0 88,2

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

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 3,3--3,3---- 3,3

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

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

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

TÁMOGATÁSOK 15,0 85,0 -- 85,3--0,3--85,0 85,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 15,0 85,0 -- 85,3--0,3--85,0 85,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 15,0 85,0 -- 85,3--0,3--85,0 85,3

Központi, irányító szervi támogatás 15,0 85,0 -- 85,3--0,3--85,0 85,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,3 -- -- -- -- -- -- -- 38,7

Igazságügyi regionális együttműködés 2016 ( 01131 Nemzetközi diplomácia )220 10

KIADÁSOK 32,5 25,0 -- 40,9--30,1--25,0 55,1 -- --

1 Működési költségvetés 32,5 25,0 -- 40,9--30,1--25,0 55,1

 / 1 Személyi juttatások -- 19,7 -- -----8,7--19,7 11,0

Külső személyi juttatások -- 19,7 -- -----8,7--19,7 11,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 5,3 -- -----2,3--5,3 3,0

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

Szolgáltatási kiadások 0,1 -- -- ----0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 32,4 -- -- 40,9--40,9---- 40,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 31,4 -- -- 30,2--30,2---- 30,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,0 -- -- 10,7--10,7---- 10,7

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

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

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 31,9 -- -- 30,2--30,2---- 30,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 31,9 -- -- 30,2--30,2---- 30,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 31,9 -- -- 30,2--30,2---- 30,2

Maradvány igénybevétele 31,9 -- -- 30,2--30,2---- 30,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 31,9 -- -- 30,2--30,2---- 30,2

TÁMOGATÁSOK 29,8 25,0 -- 24,9---0,1--25,0 24,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 29,8 25,0 -- 24,9---0,1--25,0 24,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 29,8 25,0 -- 24,9---0,1--25,0 24,9

Központi, irányító szervi támogatás 29,8 25,0 -- 24,9---0,1--25,0 24,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 30,2 -- -- -- -- -- -- -- 14,2

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 17

KIADÁSOK 390,1 120,0 -- 274,8--44,1--120,0 164,1 -- --

1 Működési költségvetés 390,1 120,0 -- 274,8--44,1--120,0 164,1

 / 3 Dologi kiadások 1,9 0,7 -- 1,2--0,6--0,7 1,3

Szolgáltatási kiadások 1,9 0,7 -- 1,2--0,6--0,7 1,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 386,4 119,3 -- 251,4--21,3--119,3 140,6

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 386,4 119,3 -- 251,4--21,3--119,3 140,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,8 -- -- 22,2--22,2---- 22,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,8 -- -- 22,2--22,2---- 22,2

BEVÉTELEK 9,9 -- -- 12,4--12,4---- 12,4 -- --

4 Működési bevételek 9,9 -- -- 12,4--12,4---- 12,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 9,9 -- -- 12,4--12,4---- 12,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,9 -- -- 31,7--31,7---- 31,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1,9 -- -- 31,7--31,7---- 31,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,9 -- -- 31,7--31,7---- 31,7

Maradvány igénybevétele 1,9 -- -- 31,7--31,7---- 31,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,9 -- -- 31,7--31,7---- 31,7

TÁMOGATÁSOK 410,0 120,0 -- 267,0------120,0 120,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 410,0 120,0 -- 267,0------120,0 120,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 410,0 120,0 -- 267,0------120,0 120,0

Központi, irányító szervi támogatás 410,0 120,0 -- 267,0------120,0 120,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 31,7 -- -- -- -- -- -- -- 36,3

Jogi segítségnyújtás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 18

KIADÁSOK 304,0 249,0 -- 352,8--92,1--249,0 341,1 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

1 Működési költségvetés 304,0 249,0 -- 352,8--92,1--249,0 341,1

 / 3 Dologi kiadások 303,8 249,0 -- 313,5--52,8--249,0 301,8

Szolgáltatási kiadások 282,0 229,0 -- 289,5--41,0--229,0 270,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 21,8 20,0 -- 24,0--11,8--20,0 31,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,2 -- -- 39,3--39,3---- 39,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,2 -- -- 39,3--39,3---- 39,3

BEVÉTELEK 26,6 -- -- 29,2--29,2---- 29,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,6 -- -- 3,2--3,2---- 3,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

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

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 24,0 -- -- 25,9--25,9---- 25,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 24,0 -- -- 25,9--25,9---- 25,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 23,3 -- -- 62,9--62,9---- 62,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 23,3 -- -- 62,9--62,9---- 62,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 23,3 -- -- 62,9--62,9---- 62,9

Maradvány igénybevétele 23,3 -- -- 62,9--62,9---- 62,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 23,3 -- -- 62,9--62,9---- 62,9

TÁMOGATÁSOK 317,0 249,0 -- 317,0------249,0 249,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 317,0 249,0 -- 317,0------249,0 249,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 317,0 249,0 -- 317,0------249,0 249,0

Központi, irányító szervi támogatás 317,0 249,0 -- 317,0------249,0 249,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 62,9 -- -- -- -- -- -- -- 56,3

Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés ( 01131 
Nemzetközi diplomácia )

220 19

KIADÁSOK 5,0 40,0 -- 58,2--43,7-9,640,0 74,1 -- --

1 Működési költségvetés 5,0 40,0 -- 58,2--43,7-9,640,0 74,1

 / 1 Személyi juttatások 2,1 31,5 -- -----15,0-7,631,5 8,9

Külső személyi juttatások 2,1 31,5 -- -----15,0-7,631,5 8,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 8,5 -- -----4,8-2,08,5 1,7

 / 3 Dologi kiadások 2,9 -- -- 10,2--15,5---- 15,5

Szolgáltatási kiadások 1,1 -- -- ----0,3---- 0,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1,8 -- -- 10,2--15,2---- 15,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 48,0--48,0---- 48,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 48,0--48,0---- 48,0

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,6 -- -- 48,0--48,0---- 48,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4,6 -- -- 48,0--48,0---- 48,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,6 -- -- 48,0--48,0---- 48,0

Maradvány igénybevétele 4,6 -- -- 48,0--48,0---- 48,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,6 -- -- 48,0--48,0---- 48,0

TÁMOGATÁSOK 47,8 40,0 -- 26,1---4,3-9,640,0 26,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 47,8 40,0 -- 26,1---4,3-9,640,0 26,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 47,8 40,0 -- 26,1---4,3-9,640,0 26,1

Központi, irányító szervi támogatás 47,8 40,0 -- 26,1---4,3-9,640,0 26,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 48,0 -- -- -- -- -- -- -- 15,9

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 20

KIADÁSOK 113,3 100,0 -- 83,6--7,3--100,0 107,3 -- --

1 Működési költségvetés 113,3 100,0 -- 83,6--7,3--100,0 107,3

 / 3 Dologi kiadások 1,8 3,0 -- 0,8------3,0 3,0

Szolgáltatási kiadások 1,8 2,9 -- 0,8------2,9 2,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 0,1 -- --------0,1 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 111,5 97,0 -- 82,8--7,3--97,0 104,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 19,3 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 92,2 97,0 -- 76,2--0,7--97,0 97,7

BEVÉTELEK 0,6 -- -- 0,7--0,7---- 0,7 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19,3 -- -- 6,6--6,6---- 6,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 19,3 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 19,3 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

Maradvány igénybevétele 19,3 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19,3 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

TÁMOGATÁSOK 100,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

Központi, irányító szervi támogatás 100,0 100,0 -- 100,0------100,0 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,6 -- -- -- -- -- -- -- 23,7

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )220 27

KIADÁSOK 130,6 30,0 -- 214,1--231,4--30,0 261,4 -- --

1 Működési költségvetés 130,6 30,0 -- 214,1--231,4--30,0 261,4

 / 3 Dologi kiadások 99,5 15,0 -- 64,8--59,8--15,0 74,8

Szolgáltatási kiadások 78,7 11,8 -- 51,2--47,0--11,8 58,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20,8 3,2 -- 13,6--12,8--3,2 16,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 31,1 15,0 -- 149,3--171,6--15,0 186,6

Nemzetközi kötelezettségek 30,2 15,0 -- 12,9--6,1--15,0 21,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,9 -- -- 136,4--165,5---- 165,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 48,9 -- -- 165,4--165,4---- 165,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 48,9 -- -- 165,4--165,4---- 165,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 48,9 -- -- 165,4--165,4---- 165,4

Maradvány igénybevétele 48,9 -- -- 165,4--165,4---- 165,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 48,9 -- -- 165,4--165,4---- 165,4

TÁMOGATÁSOK 247,1 30,0 -- 96,0--66,0--30,0 96,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 247,1 30,0 -- 96,0--66,0--30,0 96,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 247,1 30,0 -- 96,0--66,0--30,0 96,0

Központi, irányító szervi támogatás 247,1 30,0 -- 96,0--66,0--30,0 96,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 165,4 -- -- -- -- -- -- -- 47,3

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )220 28

KIADÁSOK -- 500,0 -- 1 080,5-----200,0500,0 300,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- 1 080,5-----200,0500,0 300,0

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

Szolgáltatási kiadások -- 0,9 -- 3,1--3,0--0,9 3,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 499,1 -- 1 077,4---3,0-200,0499,1 296,1

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 499,1 -- 1 077,4---3,0-200,0499,1 296,1

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- 1 090,0-----200,0500,0 300,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 1 090,0-----200,0500,0 300,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 1 090,0-----200,0500,0 300,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 1 090,0-----200,0500,0 300,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 9,5

EJN elnökségi konferencia ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )220 34

KIADÁSOK 5,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5,1 -- -- ---------- --

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,1 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 5,1 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése ( 01114 Helyi önkormányzatok 
)

220 42

KIADÁSOK -- -- -- ----398,9---- 398,9 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----398,9---- 398,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----398,9---- 398,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----398,9---- 398,9

BEVÉTELEK -- -- -- 398,9--398,9---- 398,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 398,9--398,9---- 398,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 398,9--398,9---- 398,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 398,9

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása ( 16020 Funkcióba nem sorolt )320

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

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány támogatása ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

320 1

KIADÁSOK -- -- -- 150,0--0,5150,0-- 150,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 150,0--0,5150,0-- 150,5

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----0,5---- 0,5

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ----0,5---- 0,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 150,5--0,5150,0-- 150,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 150,5--0,5150,0-- 150,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 150,5--0,5150,0-- 150,5

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 150,5--0,5150,0-- 150,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,5

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása ( 08147 Karitatív szervezetek tevékenysége )320 2

KIADÁSOK -- -- -- 109,0--0,4109,0-- 109,4 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 83,9---24,7109,0-- 84,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----0,4---- 0,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ----0,4---- 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 83,9---25,1109,0-- 83,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 83,9---25,1109,0-- 83,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,1--25,1---- 25,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,1--25,1---- 25,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 25,1--25,1---- 25,1

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 109,4--0,4109,0-- 109,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 109,4--0,4109,0-- 109,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

X.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 109,4--0,4109,0-- 109,4

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 109,4--0,4109,0-- 109,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,4

Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )2520

KIADÁSOK -- 108,0 -- -----24,0-10,5108,0 73,5 -- --

1 Működési költségvetés -- 108,0 -- -----24,0-10,5108,0 73,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 108,0 -- -----24,0-10,5108,0 73,5

Tartalékok -- 108,0 -- -----24,0-10,5108,0 73,5

TÁMOGATÁSOK -- 108,0 -- 73,5---24,0-10,5108,0 73,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 108,0 -- 73,5---24,0-10,5108,0 73,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 108,0 -- 73,5---24,0-10,5108,0 73,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 108,0 -- 73,5---24,0-10,5108,0 73,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 73,5

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )2620

KIADÁSOK -- 89,8 -- -------89,889,8 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 89,8 -- -------89,889,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 89,8 -- -------89,889,8 --

Tartalékok -- 89,8 -- -------89,889,8 --

TÁMOGATÁSOK -- 89,8 -- -------89,889,8 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 89,8 -- -------89,889,8 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 89,8 -- -------89,889,8 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 89,8 -- -------89,889,8 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2016. évben

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/02/42/00 Háttérintézmények átalakításával kapcsolatos 
jogszabályi kötelezettségek teljesítése (338573)

Új elem

Indoklás: Az előirányzaton előző évi maradvány, valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató 
Központról szóló 350/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása 
érdekében, az összeolvadással megszűnt Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Központok 2016. december 31-ei számlaegyenlege került elszámolásra.

20/03/01/00 A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 
támogatása (360451)

Új elem

Indoklás: A Kormány a 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatával módosította az 
Igazságügyi Minisztérium 2016. évi címrendjét. Az új fejezeti kezelésű 
előirányzaton a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 2016. évi támogatása 
került biztosításra.

20/03/02/00 A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
támogatása (295679)

Új elem

Indoklás: A Kormány a 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozatával módosította az 
Igazságügyi Minisztérium 2016. évi címrendjét. Az új fejezeti kezelésű 
előirányzaton a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2016. évi támogatása került 
biztosításra.
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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 2016. évben

X.  fejezet

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 26 5123

közigazgatási államtitkár 24 5301

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

50 1324

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 93 6039

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

696 48384

I.  besorolási osztály összesen 1 525 550335

II.  besorolási osztály összesen 22 1417

III.  besorolási osztály összesen 55 39421

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

2 507 568465

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 25 9192

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 7 5811

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 67 7408

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 64 3998

bírósági titkár, alügyész 4 8291

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 765 702126

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 372 594131

fizikai alkalmazott 44 45020

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

1 353 213297

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

107 02422

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

153 84943

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

23 6728

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 284 54573

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 4 145 326835

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

0826

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0901

Üres álláshelyek száma az időszak végén 039

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0835

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

05

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 069
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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 2016. évben

X.  fejezet

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 26 5123

közigazgatási államtitkár 24 5301

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

37 1683

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 64 4676

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

578 91867

I.  besorolási osztály összesen 1 252 108260

II.  besorolási osztály összesen 16 5986

III.  besorolási osztály összesen 23 55210

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

2 037 075357

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 25 9192

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 7 5811

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 67 7408

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 64 3998

bírósági titkár, alügyész 4 8291

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

170 46820

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

69 66214

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

112 83133

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

13 0825

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 195 57452

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 2 403 118429

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

429

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 498

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

429

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

5

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 69

3 Igazságügyi Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

12 9641

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 29 1363

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

117 56517

I.  besorolási osztály összesen 273 44275

II.  besorolási osztály összesen 5 5431

III.  besorolási osztály összesen 31 84211

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

470 492108

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

37 3638
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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 2016. évben

X.  fejezet

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

41 01710

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

10 5913

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 88 97121

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 559 463129

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

120

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 126

Üres álláshelyek száma az időszak végén 39

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

129

9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 765 702126

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 372 594131

fizikai alkalmazott 44 45020

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

1 182 745277

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 1 182 745277

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

277

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 277

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

277
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