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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Országgyűlés Hivatala 

699



 

700



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 az Országgyűlés 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 szakértőik 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, és a Hivatal elhelyezésére szolgáló további 

épületek, valamint a bent tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási 
feladatokat látott el, 

− gondoskodott az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére 
szolgáló további 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).  

A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2017. 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; a Fejezeti tartalék; valamint a Steindl Imre program támogatása. 
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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 
az Országgyűlés működéséhez, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok 
végrehajtásához folyamatosan fennálltak.  

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 
27 032,9 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 905,0 millió forintban, a 
költségvetési támogatás összegét 26 127,9 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok 
teljesítése a következők szerint alakult: 

01. Országgyűlés fejezet összesen 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 27 113,6 27 032,9 27 032,9 54 041,4 45 634,0 168,3 84,4 

ebből: 
személyi 
juttatás 

12 599,2 14 822,0 14 822,0 15 895,9 13 630,6 108,2 85,7 

Bevétel 2 079,5 905,0 905,0 11 047,5 11 047,5 531,3 100,0 

Támogatás 26 803,1 26 127,9 26 127,9 27 203,1 27 203,1 101,5 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

14 021,8 0 0 15 790,8 15 790,8 112,6 100,0 

Létszám (fő) 1 533 1 714 1 714 1 719 1 535 100,1 89,3 

 
       millió forintban egy tizedessel          fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 27 032,9 905,0 26 127,9 14 822,0 1 714 

Módosítások jogcímenként 
     

Céltartalék 111,0 
 

111,0 90,9 
 

ebből: minimálbér és garantált 
bérminimum 

12,2  12,2 10,0  

Költségvetési maradvány igénybevétele 15 790,8 15 790,8 
 

1 483,9 
 

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás    

-483,3 
 

Működési célú átvett pénzeszköz 9,5 9,5 
   

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 28,8 28,8 
   

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

318,1 318,1 
 

28,9 5 

Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

8 806,0 8 806,0 
   

Többletbevételek 980,1 980,1 
 

4,5 
 

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

964,2 
 

964,2 -1,1 
 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás    

-49,9 
 

2017. évi módosított előirányzat 54 041,4 26 838,3 27 203,1 15 895,9 1 719 
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A Kormány hatáskörében 9 alkalommal, összesen 491,9 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 2017. évi kompenzációjára, a minimálbér és garantált 
bérminimum emelkedésére, a Levéltárnál foglalkoztatottak illetménykiegészítés 
növekedésére, a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs 
megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére). 

A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a költségvetési maradvány 
igénybevétele, a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvételek, a fejezeten belüli címek 
közötti átcsoportosítások, működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli 
támogatások, kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosítások, az irányító szervi 
hatáskörben végrehajtott bevételi többlethez kapcsolódó módosítások miatt váltak 
szükségessé. 

A támogatási előirányzat alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból 
finanszírozott 2017. évi bérintézkedések központi támogatása, a Hszt. szerinti rendvédelmi 
életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, a Levéltárnál 
foglalkoztatottak illetménykiegészítés növekedése, 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 
pénzeszközökből, elhasználódott tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint egyéb, nem 
tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered. 

A 2016. évi fejezeti költségvetési maradvány (15 790,8 millió forint) 2017-ben 
jóváhagyásra került. 

A 2017. évi fejezeti költségvetési maradvány összege 8 407,4 millió forint, amelynek 
összetétele: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 859,4 millió forint, melynek jelentős része 

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

− kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 1 548,0 millió forint, mely 
az éves költségvetési beszámolók elfogadását követően befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. 

 
Egyéb 

A fejezet mérlegének főösszege 10,0 %-kal csökkent (83 845,2 millió forintról 75 475,5 
millió forintra). A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány 995,0 millió forinttal 
(67 455,9 millió forintról 66 460,9 millió forintra), a pénzeszközök állománya 7 443,3 millió 
forinttal (15 899,6 millió forintról 8 456,3 millió forintra), a követelések állománya 47,7 
millió forinttal (263,6 millió forintról 215,9 millió forintra), a kötelezettségek állománya 46,5 
millió forinttal (547,9 millió forintról 501,4 millió forintra) csökkent. A nemzeti vagyonba 
tartozó forgóeszközök állománya 19,0 millió forinttal (223,4 millió forintról 242,4 millió 
forintra), az egyéb sajátos elszámolások 85,7 millió forinttal (-64,3 millió forintról 21,4 millió 
forintra) növekedett.  

A Kormány a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér és környezete felújításával kapcsolatos 
egyes intézkedésekről szóló 1358/2016. (VII. 13.) határozatával úgy döntött, hogy támogatja 
a Steindl Imre Program (a továbbiakban: SIP) keretében tervezett intézkedések megtételét, 
amelynek eredményeként teljes körűen megvalósulhat a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos 
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tér és környezete történetileg hiteles helyreállítása és egyetértett azzal, hogy ennek keretében 
a teret övező valamennyi épület és a térhez kapcsolódó közterületek térhez illeszkedő 
felújítása megtörténjen, illetve, hogy állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaság végezze 
projektszervezetként a SIP egyes elemei megvalósításának előkészítését, külön döntés szerint 
lebonyolítását. 

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak 
megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint a 
Magyar Állam nevében eljáró gazdasági társaság megalapította a SIP Steindl Imre 
Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: SIP Zrt.). 

A SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az 
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről 
szóló 3/2017. (I. 31.) NFM rendelet alapján a SIP Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és 
kötelezettségeket 2017.02.01.-től 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja. A Hivatalnál, 
mint tulajdonosi joggyakorlónál – a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban – nem 
keletkezett sem bevétel, sem kiadás. 

A SIP Zrt. részére a költségvetési támogatások az I. Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 14. Steindl Imre program támogatása alcímről és a VI. Bíróságok fejezet, 
3. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházások alcím, 2. Igazságszolgáltatás 
Beruházásai jogcím csoportról kerültek átutalásra. 
 

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(M Ft) 

2017.12.31. 

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege (M Ft) 

Költségvetési támogatás célja 
mértéke 

összege 
(M Ft) 

Steindl Imre 
Program 
Nonprofit 

Zrt. 

505,5 100 % 5,0 

3 130,0 

a Budapest V. kerület, Balassi Bálint u. 1-5. 
szám alatti telken álló épület 
rekonstrukciója, az eredeti homlokzati 
állapot és tetőidom helyreállítása 

7 181,0 

a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. 
szám alatti telken az Országgyűlés hivatali 
szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér 
arculatába illeszkedő Irodaház felépítése 

381,0 

az Alkotmány utca torkolatában későbbi 
kormányzati döntés függvényében 
megépítendő mélygarázs megvalósításához 
és a kapcsolódó rendezéshez tervezési és 
egyéb előkészítő munkák elvégzése 

1 441,0 
a Budapest V. kerület, Alkotmány utca 2. és 
a Kossuth Lajos tér 12. szám alatti ingatlan 
rekonstrukciója 

 
Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2017. évben 13 fő 39,7 millió forint 
összegben részesült munkáltatói kölcsönben.  
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A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2017. évi 
költségvetésben 
 

          millió forintban egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intéz
mény címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 
Finanszírozott feladat megnevezése* 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
teljesítés 

I/04/04/02 

A Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők 
Fóruma, Magyar 
Nemzeti Közösségek 
Európai 
Érdekképviseleté-ért 
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. 

109,5 82,8 

 
1. cím: Országgyűlés Hivatala 
01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei 

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2017. évben megteremtette az 
Országgyűlés 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 2017. évben is megteremtette a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési 
feltételeit. A Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről 
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján az Országgyűlés elnöke az 
államháztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik, a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és 
feladatairól, valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat alapján az 
Országgyűlés költségvetésének keretein belül kell megtervezni és biztosítani. Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács 
és Titkársága működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával 
kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. 
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Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása és a kifizetések ésszerű 
ütemezése a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2017. évi gazdálkodási keretei 
kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 
követelményének figyelembevételével történt. 
 
Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 22 442,2 21 872,5 21 872,5 37 201,2 29 716,2 132,4 79,9 

ebből: személyi 
juttatás 

9 754,4 11 174,1 11 174,1 12 678,2 10 452,1 107,2 82,4 

Bevétel 2 047,3 900,0 900,0 2 180,9 2 180,9 106,5 100,0 
Támogatás 22 037,4 20 972,5 20 972,5 19 881,4 19 881,4 90,2 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

13 496,4 0 0 15 138,9 15 138,9 112,2 100,0 

Létszám (fő) 1 056 1 165 1 165 1 166 1 055 99,9 90,6 

 
       millió forintban egy tizedessel        fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

21 872,5 900,0 20 972,5 11 174,1 1 165 

Módosítások jogcímenként           

Céltartalékok 21,2   21,2 17,3   

ebből: minimálbér és garantált 
bérminimum 

8,1  8,1 6,6  

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

15 138,9 15 138,9   1 478,7   

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

-1 096,8    -1 096,8  11,7 1  

Működési célra átvett pénzeszköz 9,5 9,5   
 

  

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 18,4 18,4   
  

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

144,1 144,1   17,4   

Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

134,0 134,0       

Többletbevételek 974,9 974,9   
 

  

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-15,5   -15,5 
 

  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -21,0   

2017. évi módosított előirányzat 37 201,2 17 319,8 19 881,4 12 678,2 1 166 

 
A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (15 138,9 millió 
forint), a központi költségvetés céltartaléka (21,2 millió forint), továbbá működési és 
felhalmozási célra átvett pénzeszközök (9,5 millió forint és 18,4 millió forint), működési és 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (144,1 millió forint és 134,0 millió 
forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-15,5 millió forint), fejezeten belüli címek 
közötti előirányzat-átcsoportosítások (-1 096,8 millió forint), illetve többletbevételek (974,9 
millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 2017. évi bérkompenzációhoz 
kapcsolódó intézkedések, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés többletkiadásai. 
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Az évközi előirányzat-módosítások eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan 
rendelkezésre állt. 

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 79,9 %.  

A személyi juttatások eredeti előirányzata 11 174,1 millió forint, módosított előirányzata 
12 678,2 millió forint, a teljesítés 10 452,1 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, munkavállalóinak illetménye 
és egyéb személyi juttatásai, valamint a megbízási díjak.  

A személyi juttatások maradványa 2017. évben 2 226,1 millió forint, ebből 2 016,0 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 2017. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 17,3 
millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
igénybevétele 1 478,7 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú 
támogatások 17,4 millió forinttal, valamint fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 11,7 
millió forinttal növelte. 

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 21,0 millió forinttal csökkentette a személyi 
juttatások előirányzatát. 

A Hivatalnál 2017. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 055 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
2 697,2 millió forint, a módosított előirányzat 2 540,8 millió forint, a teljesítés 2 275,1 millió 
forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2017. évi 
bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző 
évi költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belülről kapott működési célú 
támogatások, fejezeten belüli címek közötti, valamint kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások voltak. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 4 460,3 millió forint, a módosított előirányzat 7 723,3 
millió forint, a teljesítés 5 137,5 millió forint. A növekedés jelentős része az előző évi 
költségvetési maradvány igénybevétele (2 774,2 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. 
törvény alapján a képviselőcsoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát. 

A növekedés forrásai: 

− költségvetési maradvány igénybevétele 2 774,2 millió forint 
− többletbevétel 100,0 millió forint 
− működési célú támogatások államháztartáson belülről 122,9 millió forint 
− fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 333,8 millió forint 
− működési célú pénzeszközátvétel 9,5 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. Az előirányzat 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. 
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Működési célú átvett pénzeszközként az „Egy sortűz nyomában” című dokumentumfilm 
elkészítésének költségei fedezetére elnyert pályázat keretében 9,5 millió forint dologi kiadás 
előirányzatosítására került sor. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
jogcímen a bosznia-hercegovinai, a koszovói és a moldáv twinning program keretében 75,9 
millió forint, az Őrség terrorellenes intézkedésekkel összefüggő feladataira 47,0 millió forint 
dologi kiadás előirányzatosítása történt. 

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 76,5 millió forint, módosított 
előirányzata 78,1 millió forint, a teljesítés 77,9 millió forint, amely az Országgyűlés volt 
elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt 
összegek, továbbá a volt köztársasági elnökök hozzátartozói részére megállapított 
hozzátartozói nyugellátás jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta. 

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat 40,0 millió forint, módosított 
előirányzata 1 197,6 millió forint, teljesítése 1 190,6 millió forint volt. Ennek keretében 
kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások, a tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján 160,0 millió 
forint, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján 14,0 
millió forint, a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 
467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján 412,1 millió forint, továbbá fejezeti 
stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 571,5 millió forint. 

A beruházások eredeti előirányzata 2 518,7 millió forint, a módosított előirányzat 3 439,6 
millió forint, a teljesítés 1 849,1 millió forint. A módosítások főbb forrásai a költségvetési 
maradvány igénybevétele (1 485,1 millió forint), többletbevétel (757,4 millió forint), 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (134,0 millió forint), kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás (-10,2 millió forint fejezeten belüli címek közötti 
átcsoportosítás (-1 445,4 millió forint) 

A módosított felújítási előirányzat (1 296,7 millió forint) az eredetihez képest 391,0 millió 
forintnövekedést mutat, a teljesítés 487,0 millió forint. A módosítás összetevői: 
 
− költségvetési maradvány igénybevétele 253,5 millió forint 
− többletbevétel 117,5 millió forint 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 20,0 millió forint 

 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 8 246,9 millió forint, 
teljesítése 8 246,9 millió forintvolt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók 
lakáskörülményeinek (építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg, 
melynek forrását a korábbi évek kölcsöneinek visszatérülése jelentette, továbbá a tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján 7 821,8 millió 
forint, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján 
221,0 millió forint, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és 
fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 179,2 millió forint. 

708



 
A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 31,1 millió forint, a 
szolgáltatások ellenértéke 1 362,4 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 
57,6 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 389,1 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 
13,6 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 13,6 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 7,5 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 278,1 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai, a koszovói 
és a moldáv twinning programra (97,1 millió forint), valamint az Őrség terrorellenes 
intézkedésekkel összefüggő feladataira (181,0 millió forint) kapott forrás. 
 
A működési célú átvett pénzeszközök összege 9,5 millió forint, mely az „Egy sortűz 
nyomában” című dokumentumfilm elkészítésének költségei fedezetére kapott forrás. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 18,4 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. 2017. évben fizetési meghagyás kibocsátására, 
végrehajtási eljárás kezdeményezésére nem került sor. 
 
A 2016. évi költségvetési maradvány összege 15 138,9 millió forint volt, a kifizetések a 
következők szerint alakultak: 

Személyi juttatások 1 358,6 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok 165,1 millió forint 
Dologi kiadások 2 583,3 millió forint 
Egyéb működési célú kiadások 745,4 millió forint 
Beruházások 1 361,6 millió forint 
Felújítások 253,5 millió forint 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 222,0 millió forint 
Összesen 14 689,5 millió forint 

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványból (9 602,0 millió forint)  
− a Hivatal részére visszahagyásra került: 

= a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. 
határozat alapján 318,2 millió forint, 

= a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról szóló 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat alapján 
113,0 millió forint, 
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= az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján 210,6 millió forint, 

= a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 
1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján 172,0 millió forint, továbbá 

− átutalásra került 
= a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére a tárgyéven 

túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési maradványok 
egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján  
7 981,8 millió forint, 

= az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére a 2016. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján 235,0 millió forint, 

= a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet részére a fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzat felhasználásáról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 
571,4 millió forint. 

A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt 
kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból az államháztartás 
központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. 
évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 
alapján 179,2 millió forint átutalásra került a Steindl Imre program támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat részére. 

A 2017. évi költségvetési maradvány összesen 7 485,0 millió forint, amelynek az 
összetétele: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 157,5 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1 327,5 millió forint. 

 
A maradvány kiemelt előirányzatonként: 

Személyi juttatások 2 226,1 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok 265,7 millió forint 
Dologi kiadások 2 585,8 millió forint 
Ellátottak pénzeli juttatásai 0,2 millió forint 
Egyéb működési célú kiadások 7,0 millió forint 
Beruházások 1 590,5 millió forint 
Felújítások 809,7 millió forint 
Összesen 7 485,0 millió forint 

 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a 
képviselőcsoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek 
maradványai, valamint további működési és felhalmozási előirányzatokat érintő 
maradványok.  

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (1 327,5 millió forint) az éves 
költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. 

A Hivatal mérlegének főösszege 82 218,8 millió forintról 73 574,5 millió forintra 10,5 %-kal 
csökkent.  
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A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 996,3 
millió forinttal (1,5%) csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az 
előző évhez képest 221,7 millió forintról 241,8 millió forintra, 9,1 %-kal növekedett. A 
pénzeszközök értéke 15 247,8 millió forintról 7 539,9 millió forintra csökkent. A követelések 
állománya 192,0 millió forintról 135,5 millió forintra, a kötelezettségek állománya 534,4 
millió forintról 492,2 millió forintra csökkent.  
 
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. 

A Levéltár 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 2017. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 808,6 millió forint 
volt, melyből a támogatás mértéke 803,6 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint. 

Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 813,9 808,6 808,6 1 096,3 877,2 107,8 80,0 

ebből: személyi 
juttatás 

443,9 438,4 438,4 485,7 485,5 109,4 100,0 

Bevétel 23,9 5,0 5,0 245,0 245,0 1 025,1 100,0 

Támogatás 787,0 803,6 803,6 846,9 846,9 107,6 100,0 

Költségvetési maradvány 7,4 0,0 0,0 4,4 4,4 59,5 100,0 

Létszám (fő) 99 99 99 104 100 101,0 96,2 
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millió forintban egy tizedessel         fő 

2017. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

808,6 5,0 803,6 438,4 99 

Módosítások jogcímenként           

Céltartalék 43,3  43,3 35,5  

ebből: minimálbér és garantált 
bérminimum 

4,1  4,1 3,4  

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

4,4 4,4  0,3  

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,9 0,9    

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

14,0 14,0  11,5 5 

Felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről 

221,0 221,0    

Többletbevételek 4,1 4,1  3,4  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -3,4  

2017. évi módosított előirányzat 1 096,3 249,4 846,9 485,7 104 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 438,4 millió forint, módosított előirányzata 485,7 
millió forint, az éves felhasználás 485,5 millió forint. 

A növekedés forrásai: 
− a Kormány döntése alapján bérkompenzációra 1,9 millió forint, minimálbér és garantált 

bérminimum emelkedésére 3,4 millió forint, 
− a Levéltárnál foglalkoztatottak illetménykiegészítés növekedésére 30,2 millió forint, 
− az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi XCIV. törvény alapján a Levéltár 
többletfeladatai ellátásához biztosított többletlétszám illetményének fedezetére 
11,5 millió forint, 

− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 
0,3 millió forint, 

− többletbevételből 3,4 millió forint. 

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,1 millió forintot csoportosított át a dologi 
kiadások és 3,3 millió forintot a beruházások kifizetésére. 

A személyi juttatások költségvetési maradványa 0,2 millió forint, mely a bérkompenzáció 
maradványaként kötelezettségvállalással terhelt és a 2017. december havi illetménnyel 
kifizetésre került. 

A Levéltárnál a 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám 100 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
123,6 millió forint, a módosított előirányzat 117,9 millió forint, a felhasználás 
117,9 millió forint volt. 

Az előirányzat változásának összetevői: a bérkompenzáció járulékai 0,4 millió forint, a 
minimálbér és garantált bérminimum emelkedés járulékai 0,8 millió forint, az 
illetménykiegészítés növekedés járulékai 6,6 millió forint, a többletlétszám illetménye 
járulékának fedezetére 2,5 millió forint, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forint. A dologi kiadásokról 2,5 millió 
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forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
javára. 

Az intézmény saját hatáskörben 0,1 millió forintot csoportosított át a beruházások kifizetésére 
és 18,5 millió forintot az egyéb működési célú kiadásokra a szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) 
pontja szerinti befizetés fedezetére. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 177,3 millió forint, módosított előirányzata 
166,3 millió forint, a teljesítés 164,0 millió forint. 

Az előirányzat változásának összetevői: a költségvetési maradványból kötelezettség-
vállalással terhelt összeg 4,0 millió forint, többletbevételből 0,2 millió forint, felhalmozási 
célú átvett pénzeszközből 0,4 millió forint. A személyi juttatásokból 0,1 millió forint, a 
beruházásokról 4,7 millió forintkerült átcsoportosításra a dologi kiadások javára. 

A dologi kiadások terhére 2,5 millió forint került átcsoportosításra a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó javára és 17,9 millió forint a beruházási kiadások 
javára. 

A dologi kiadások 2017. évi maradványa 2,3 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.  

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata és teljesítése 18,5 millió forint, 
mely a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti befizetés összege. 

A beruházások eredeti előirányzata 55,0 millió forint, módosított előirányzata 297,5 millió 
forintvolt, a teljesítés 90,9 millió forint.  

Az előirányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközből 0,1 millió forinttal, többletbevételből 
0,5 millió forinttal, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcímen 211,0 
millió forinttal, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó terhére történt átcsoportosításból 3,4 millió forinttal, a dologi kiadások 
terhére történt átcsoportosításból 17,9 millió forinttal, a felújítási kiadások terhére történt 
átcsoportosításból 14,3 millió forinttal növekedett.  

A beruházási kiadások terhére 4,7 millió forint került átcsoportosításra a dologi kiadások 
javára. 

A számítógépes hálózat állandó fejlesztése folyamatos, ennek érdekében 2017-ben is 
folytatódott az elavult számítógépek és berendezések cseréje. Megtörtént egy gyakori 
rendszerességgel meghibásodó, magas karbantartási költséget igénylő gépjármű cseréje is.  

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi XCIV. törvény alapján a Levéltár 
épületében irattár, továbbá az Eötvös u. 5. szám alatti önkormányzati ingatlan épületében 
irodák kerülnek kialakításra, melyhez a szükséges tervezői munka befejeződött. 

A beruházási kiadásokon 206,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
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A felújítások eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzata 
10,0 millió forint, teljesítés nem volt. Az előirányzat felhalmozási célú támogatás 
államháztartáson belülről jogcímen 10,0 millió forinttal növekedett, míg az előirányzat terhére 
14,3 millió forint átcsoportosításra került a beruházási kiadásokra. 

A felújítások kiemelt előirányzaton 10,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, 
mely kötelezettségvállalással nem terhelt. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 0,4 millió forint, teljesítése 
0,4 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. 

A működési bevételek eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a 
teljesítés 5,7 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés 
ellenértéke 0,1 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 3,1 millió forint, a közvetített 
szolgáltatások ellenértéke 0,2 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 1,8 millió forint, valamint az 
egyéb működési bevételek 0,5 millió forintkerült elszámolásra.  

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata és a teljesítése 3,4 millió forint, mely 
összeg a gépjármű és a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata és 
teljesítése 14,0 millió forint, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 
módosított előirányzata és teljesítése 221,0 millió forint, mely a 2016. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat alapján az elmúlt rendszer titkosszolgálati 
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2017. évi XCIV. törvényben meghatározott többletfeladatokra biztosított forrás. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 0,9 millió forint volt, mely 
a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből befolyt összeg. 

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 803,6 millió forint, a módosított előirányzat 
és a teljesítés 846,9 millió forint volt. A támogatás előirányzata a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak bérkompenzációjára, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésének, 
illetve az illetménykiegészítés emelkedésének fedezetére céltartalékból 43,3 millió forinttal 
növekedett. 

2017. évben a 2016. évben keletkezett 4,4 millió forint költségvetési maradvány 
felhasználása az alábbiak szerint történt: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 4,4 millió forint, ebből 

= személyi juttatásokra 0,3 millió forint, 
= munkaadókat terhelő járulékokra 0,1 millió forint, 
= dologi kiadásokra 4,0 millió forint, 

− kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány nem volt. 

A 2017. évben keletkezett költségvetési maradvány 219,1 millió forint, amelynek az 
összetétele: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2,5 millió forint, 

= személyi juttatások: 0,2 millió forint, 
= dologi kiadások: 2,3 millió forint. 

− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 216,6 millió forint, 
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A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési 
beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára. 

A Levéltár mérlegének főösszege az előző évhez képest 910,4 millió forintról 1 125,1 millió 
forintra, 23,6%-kal emelkedett. 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 891,3 millió forintról 892,6 
millió forintra emelkedett, melynek oka egyéb tárgyi eszközök beszerzése. A nemzeti 
vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a készletek változásának következményeként az 
előző évhez képest 1,7 millió forintról 0,6 millió forintra csökkent. A pénzeszközök 
állománya 5,1 millió forintról 219,0 millió forintra emelkedett. A követelések állománya 2,3 
millió forintról 1,9 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és az aktív időbeli 
elhatárolások együttes állománya 2017. évben 11,1 millió forint. A saját tőke állománya 857,5 
millió forintról 1 066,5 millió forintra emelkedett. A kötelezettségek állománya 8,2 millió 
forintról 6,6 millió forintra csökkent. A passzív időbeli elhatárolások állománya 2017. évben 
52,1 millió forint. 
 
3. cím: Országgyűlési Őrség 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség központi 
költségvetési szervként működő fegyveres 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  

Az Őrség alaptevékenységként: 
− ellátja az Országgyűlés elnöke személyi védelmét, 
− az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint a Hivatal elhelyezésére szolgáló 

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

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

− az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint a Hivatal elhelyezésére 
szolgáló további 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. 
 
Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 083,6 4 052,8 4 052,8 3 525,4 3 448,8 111,8 97,8 

ebből: személyi 
juttatás 

2 400,9 3 209,5 3 209,5 2 732,0 2 693,0 112,2 98,6 

Bevétel 8,3 0 0 10,6 10,6 127,7 100,0 

715



Támogatás 3 081,7 4 052,8 4 052,8 3 494,8 3 494,8 113,4 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

13,6 0 0 20,0 20,0 147,1 100,0 

Létszám(fő) 378 450 450 449 380 100,5 84,4 

 
 
 
 
 
       millió forintban egy tizedessel          fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

4 052,8 0 4 052,8 3 209,5 450 

Módosítások jogcímenként      

Céltartalék 46,5  46,5 38,2 
 

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

20,0 20,0  4,9  

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

-603,2  -603,2 -495,0 -1 

Többletbevételek 1,1 1,1  1,1 
 

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

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

Felhalmozási célra átvett 
pénzeszköz 

9,5 9,5   
 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -25,6 
 

2017. évi módosított 
előirányzat 

3 525,4 30,6 3 494,8 2 732,0 449 

 
A módosítások forrása döntően a központi költségvetés céltartaléka, továbbá fejezeten belüli 
címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz átvételek, illetve a 
költségvetési maradvány igénybevétele voltak. A céltartalék nyújtott fedezetet a 2017. 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 3 209,5 millió forint, módosított előirányzata 
2 732,0 millió forint, a teljesítés 2 693,0 millió forint volt. A személyi juttatások a hivatásos 
állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, illetve 
egyéb külső megbízási díjakat tartalmaz. 

Az eredeti előirányzatot a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások 
(495,0 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (25,6 millió forint), a 
fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (1,1 millió forint) csökkentették, míg a 2017. évi 
bérpolitikai intézkedések és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó juttatások 
céltartalékból való finanszírozása 38,2 millió forinttal, előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 4,9 millió forinttal, többletbevétel 1,1 millió forinttal növelte. 

Az Őrségnél 2017. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 380 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
843,3 millió forint, a módosított előirányzat 619,7 millió forint, a teljesítés 587,5 millió forint 
volt.  
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A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2017. évi bérpolitikai 
intézkedésekhez és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó járulékok 
céltartalékból való finanszírozása, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-
átcsoportosítások, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás, előző évi költségvetési 
maradvány igénybevétele, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások. 

A dologi kiadások módosított előirányzata 13,5 millió forint, a teljesítés 8,8 millió forint. A 
dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza. 

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 13,4 millió forinttal, az előző évi 
költségvetési maradvány igénybevétele 0,1 millió forinttal növelték az eredeti előirányzatot. 

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 135,9 millió forint, a teljesítés 
135,9 millió forint, mely teljes egészében a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó 
megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerinti 
befizetés összege. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 24,3 millió forint, teljesítése 
23,6 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek 
(építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg (14,4 millió forint), 
továbbá az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 
(9,2 millió forint). 

A működési bevételek módosított előirányzata 1,1 millió forint, a teljesítése 1,1 millió forint.  

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 9,5 millió forint, a 
teljesítése 9,5 millió forint. 

A 2016. évi költségvetési maradvány összege 20,0 millió forintvolt, a kifizetések a 
következők szerint alakultak: 

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  

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 9,2 millió forint, mely 
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 
7.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet részére. 

A 2017. évi költségvetési maradvány összesen 76,6 millió forint, amelynek az összetétele: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 72,7 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,9 millió forint. 

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként: 

Személyi juttatások 36,9 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

31,8 millió forint 

Dologi kiadások 4,0 millió forint 
Összesen 72,7 millió forint  

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési 
beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára. 
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Az Őrség mérlegének főösszege 88,5 millió forintról 149,3 millió forintra emelkedett. 

A pénzeszközök állománya 19,1 millió forintról 70,8 millió forintra emelkedett. A 
követelések év végi állománya 78,5 millió forint, a kötelezettségek állománya 
2,6 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások állománya 301,7 millió forint. 
 
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással 
egyezően 299,0 millió forintban állapította meg. 
 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 773,9 299,0 299,0 12 218,5 11 591,8 1 497,8 94,9 

Bevétel 0 0 0 8 611,0 8 611,0 - 100,0 

Támogatás 897,0 299,0 299,0 2 980,0 2 980,0 332,2 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

504,4 0 0 627,5 627,5 124,4 100,0 

 
      millió forintban egy tizedessel          fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 299,0 0 299,0 0 

Módosítások jogcímenként   
 

    

Költségvetési maradvány igénybevétele 627,5 627,5 0 0 

Fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás 1 700,0  1 700,0 0 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 160,0 160,0  0 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülről 

8 451,0 8 451,0  0 

Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 981,0  981,0 0 

2017. évi módosított előirányzat 12 218,5 9 238,5 2 980,0 0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a 
rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-
változásként a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása, fejezeten belül 
címek közötti, illetve fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítása, továbbá működési és 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről történő átutalása került kimutatásra. 
 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 299,0 0 299,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= költségvetési maradvány igénybevétele 627,5 627,5 0 

= fejezeten belül címek közötti átcsoportosítás 1 700,0  1 700,0 

= működési célú támogatások államháztartáson belülről 160,0 160,0  
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= felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8 451,0 8 451,0  

= fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 981,0 0 981,0 

2017. évi módosított előirányzat 12 218,5 9 238,5 2 980,0 

 
A 627,5 millió forint 2016. évi költségvetési maradvány 2017. évben teljes egészében 
felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2017. évi költségvetési maradványa 
összesen 626,7 millió forint, amely költségvetési maradványból 600,0 millió forint a Steindl 
Imre program támogatása, 26,7 millió forint a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
fejezeti kezelésű előirányzaton képződött. A 2017. évi költségvetési maradvány teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
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. 
 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 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 13,1 13,1 0  

− közalapítvány 0,5 0,5 0 

− nonprofit társaság 20,8  20,8  0  

− gazdasági társaság 2,0 2,0  

− magánszemély 0,8 0 0,8 

− egyház 9,2  9,2 0  

− külföld 26,6   21,8   4,8  

Összes kifizetés 73,0   67,4 5,6 
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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. 

2017-ben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében a Magyar 
Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált, melyből 
az Alapítvány részére 2017. évben 53,3 millió forint került átutalásra, 26,7 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként került kimutatásra, mely az 
Alapítvánnyal kötött szerződés értelmében 2018. első négy hónapjában kerül átutalásra.  

A 2016. évi maradványból az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján 
26,7 millió forint 2017. első négy hónapjában került átutalásra az Alapítvány részére, 
2,8 millió forint pedig az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek 
és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról 
szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség 
fejezet részére. 
 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 71,5 80,0 80,0 109,5 82,8 115,8 75,6 

Támogatás 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

21,0 0 0 29,5 29,5 140,5 100,0 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 80,0  80,0 0 

Módosítások jogcímenként     

Költségvetési maradvány igénybevétele 29,5 29,5 0 0 

2017. évi módosított előirányzat 109,5 29,5 80,0 0 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 80,0 0 80,0 
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Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    
= költségvetési maradvány igénybevétele 29,5 29,5 0 

2017. évi módosított előirányzat 109,5 29,5 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. 

2017. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetéül 
az Országgyűlés fejezeten belül Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 
73,0-73,0 millió forint, összesen 146,0 millió forint állt rendelkezésre.  

A Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi 
költségvetési maradványa 73,0 millió forint volt, mely az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi 
költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 
alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet részére. 
 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 151,6 146,0 146,0 219,0 219,0 144,5 100,0 

Támogatás 219,0 146,0 146,0 146,0 146,0 66,7 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

5,6 0 0 73,0 73,0 1 303,6 100,0 

 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 146,0 0 146,0 0 

Módosítások jogcímenként     

Költségvetési maradvány igénybevétele 73,0 73,0 0 0 

2017. évi módosított előirányzat 219,0 73,0 146,0 0 
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         millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 146,0 0 146,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= költségvetési maradvány igénybevétele 73,0 73,0 0 

2017. évi módosított előirányzat 219,0 73,0 146,0 
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: Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 

 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 34,4  34,4 0  

− nonprofit társaság 25,1   25,1  0   

− egyház 7,0 7,0 0 

− külföld 6,5 6,5 0 

Összes kifizetés 73,0 73,0  0  

 
2. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 12,4  12,4 0  

− nonprofit társaság 60,6   60,6  0   

Összes kifizetés 73,0 73,0  0  

 
3. jogcímcsoport: Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 

  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 73,0 0 73,0 

Összes kifizetés 73,0   0 73,0 

 
13. alcím: Fejezeti tartalék 

A Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat 2017. évben nem került 
tervezésre. 

A Fejezeti tartalék felhasználására 2016. évben nem került sor, így a tartalék teljes összege, 
525,0 millió forint 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. 
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határozata alapján 450,0 millió forint felhasználását engedélyezte, mely átutalásra került a 14. 
Steindl Imre program támogatása alcím részére, 75,0 millió forint az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi 
költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat 
alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet cím részére. 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 477,8 0 0 525,0 525,0 109,9 100,0 

Támogatás 525,0 0 0 0 0 0 - 
Költségvetési 
maradvány 477,8 0 0 525,0 525,0 109,9 100,0 

 
     millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 0 0 0 0 

Módosítások jogcímenként        

Költségvetési maradvány igénybevétele 525,0 525,0 0 0 

2017. évi módosított előirányzat 525,0 525,0 0 0 

 
             millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 0 0 0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= költségvetési maradvány igénybevétele 525,0 525,0 0 

2017. évi módosított előirányzat 525,0 525,0 0 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját fejezeti kezelésű előirányzat 450,0  450,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 75,0 0 75,0 

Összes kifizetés 525,0   0 525,0 

 
14. alcím: Steindl Imre program támogatása 

A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozatnak 
megfelelően megalapításra került a SIP Zrt., melynek finanszírozása a Steindl Imre program 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból valósul meg.  

A Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére: 
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− a tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról és a 2016. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1132/2017. (III. 20.) Korm. határozat 
alapján a Fejezeti tartalék fejezeti kezelésű előirányzatról 450,0 millió forint, a Hivataltól 
7 981,8 millió forint került átutalásra, 

− a Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs 
megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján 
381,0 millió forint került átadásra, 

− az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján az Országgyűlés Hivatalától 
179,2 millió forint került átutalásra, 

− a SIP harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 2025/2017. 
(XII. 22.) Korm. határozat alapján a Beruházás Előkészítési Alap terhére 
600,0 millió forint került átadásra, továbbá 

− fejezeti hatáskörben a Hivataltól 1 700,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra. 

A SIP Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján 2017. évben 10 692,0 millió forint került 
átutalásra a SIP Zrt. részére: 
− a Budapest V. kerület, Balassi Bálint u. 1-5. szám alatti telken álló épület 

rekonstrukciójára, az eredeti homlokzati állapot és tetőidom helyreállítására 
(3 130,0 millió forint), 

− a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti telken az Országgyűlés hivatali 
szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér arculatába illeszkedő Irodaház felépítésére 
(7 181,0 millió forint), 

− az Alkotmány utca torkolatában későbbi kormányzati döntés függvényében megépítendő 
mélygarázs megvalósításához és a kapcsolódó rendezéshez tervezési és egyéb előkészítő 
munkák elvégzésére (381,0 millió forint). 

A Földművelésügyi Minisztérium Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér 11. szám alatti 
épületének rekonstrukcióját megalapozó kormányzati döntések érdekében az épület teljes 
körű építészeti és műszaki felmérésére, valamint az épületben működő állami intézmények és 
nemzetközi szervezetek struktúrájának elemzését és a műszaki lehetőségeket figyelembe-vevő 
döntés előkészítő tanulmány készítésére vonatkozó támogatási szerződés alapján 
600,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként került 
kimutatásra, mely 2018. januárban átutalásra került a SIP Zrt. részére. 
 

Megnevezés 2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0 0 0 11 292,0 10 692,0 - 94,7 

Bevétel    8 611,0 8 611,0 - 100,0 

Támogatás 0 0 0 2 681,0 2 681,0 - 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0 0 0 0 0 - - 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 27 113,6 27 032,9 -- 45 634,015 714,710 801,8492,027 032,9 54 041,4

1. Költségvetési szerv 26 339,7 26 733,9 -- 34 042,215 714,7-736,7111,026 733,9 41 822,9
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 12 599,2 14 822,0 -- 13 630,61 462,8-479,991,014 822,0 15 895,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 244,4 3 664,1 -- 2 980,5-300,4-105,320,03 664,1 3 278,4

01/03  Dologi kiadások 4 956,0 4 637,6 -- 5 310,32 847,0418,5--4 637,6 7 903,1

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 83,5 76,5 -- 77,91,6----76,5 78,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 2 939,9 40,0 -- 1 345,01 312,0----40,0 1 352,0

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

02/06  Beruházások 1 764,5 2 573,7 -- 1 940,01 850,9-687,5--2 573,7 3 737,1

02/07  Felújítások 531,7 920,0 -- 487,0269,2117,5--920,0 1 306,7

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 220,5 -- -- 8 270,98 271,6------ 8 271,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 773,9 299,0 -- 11 591,8--11 538,5381,0299,0 12 218,5

773,9 299,0 -- 11 591,8--11 538,5381,0299,0 12 218,5
BEVÉTELEK 2 079,5 905,0 -- 11 047,5551,49 591,1--905,0 11 047,5

1. Költségvetési szerv 2 079,5 905,0 -- 2 436,5551,4980,1--905,0 2 436,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 8 611,0--8 611,0---- 8 611,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14 021,8 -- -- 15 790,815 163,3627,5---- 15 790,8

1. Költségvetési szerv 13 517,4 -- -- 15 163,315 163,3------ 15 163,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 504,4 -- -- 627,5--627,5---- 627,5

TÁMOGATÁSOK 26 803,1 26 127,9 -- 27 203,1--583,2492,026 127,9 27 203,1

1. Költségvetési szerv 25 906,1 25 828,9 -- 24 223,1---1 716,8111,025 828,9 24 223,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 897,0 299,0 -- 2 980,0--2 300,0381,0299,0 2 980,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 533,0 -- -- 1 535,0-------- --

1. Költségvetési szerv 1 533,0 -- -- 1 535,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 790,8 -- -- -- -- -- -- -- 8 407,4
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

Országgyűlés hivatali szervei ( 01111 Államhatalom )11

KIADÁSOK 22 442,2 21 872,5 -- 29 716,215 444,9-137,421,221 872,5 37 201,2 -- --

1 Működési költségvetés 20 033,5 18 448,1 -- 19 133,25 315,6433,121,218 448,1 24 218,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 9 754,4 11 174,1 -- 10 452,11 475,111,717,311 174,1 12 678,2 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 383,0 4 964,9 -- 4 715,2------4 964,9 5 257,0

Külső személyi juttatások 5 371,4 6 209,2 -- 5 736,9------6 209,2 7 421,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 481,9 2 697,2 -- 2 275,1-163,43,13,92 697,2 2 540,8 -- --

 / 3 Dologi kiadások 4 778,9 4 460,3 -- 5 137,52 844,7418,3--4 460,3 7 723,3 -- --

Készletbeszerzés 373,9 408,8 -- 371,6------408,8 869,3

Kommunikációs szolgáltatások 422,9 459,9 -- 410,2------459,9 638,7

Szolgáltatási kiadások 2 220,0 2 018,5 -- 2 656,7------2 018,5 3 871,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 452,6 384,8 -- 335,8------384,8 408,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 309,5 1 188,3 -- 1 363,2------1 188,3 1 934,8

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 83,5 76,5 -- 77,91,6----76,5 78,1 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 83,5 76,5 -- 77,9------76,5 78,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 934,8 40,0 -- 1 190,61 157,6----40,0 1 197,6 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 40,3 40,0 -- 33,0------40,0 40,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 412,1-------- 412,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 894,5 -- -- 745,5-------- 745,5

2 Felhalmozási költségvetés 2 408,7 3 424,4 -- 10 583,010 129,3-570,5--3 424,4 12 983,2 -- --

 / 6 Beruházások 1 689,5 2 518,7 -- 1 849,11 608,9-688,0--2 518,7 3 439,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 280,2 95,7 -- 113,5------95,7 416,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése 570,4 1 614,2 -- 962,4------1 614,2 1 047,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 263,3 131,7 -- 235,1------131,7 534,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 248,2 142,5 -- 290,5------142,5 837,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 327,4 534,6 -- 247,6------534,6 604,0

 / 7 Felújítások 531,7 905,7 -- 487,0273,5117,5--905,7 1 296,7 -- --

Ingatlanok felújítása 397,9 685,0 -- 351,0------685,0 954,0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 21,5 28,2 -- 33,8------28,2 71,3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 112,3 192,5 -- 102,2------192,5 271,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 187,5 -- -- 8 246,98 246,9------ 8 246,9 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 167,5 -- -- 8 222,0-------- 8 222,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

20,0 -- -- 24,9-------- 24,9

BEVÉTELEK 2 047,3 900,0 -- 2 180,9306,0974,9--900,0 2 180,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 151,6 -- -- 144,1144,1------ 144,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

151,6 -- -- 144,1-------- 144,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 171,1 -- -- 134,0134,0------ 134,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

171,1 -- -- 134,0-------- 134,0

4 Működési bevételek 1 593,3 900,0 -- 1 867,4--967,4--900,0 1 867,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 11,0 3,0 -- 31,1------3,0 31,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 170,5 673,0 -- 1 362,4------673,0 1 362,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 51,4 30,0 -- 57,6------30,0 57,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 329,4 187,5 -- 389,1------187,5 389,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 10,9 -- -- 13,6-------- 13,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 20,1 6,5 -- 13,6------6,5 13,6

5 Felhalmozási bevételek 1,2 -- -- 7,5--7,5---- 7,5

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,2 -- -- 7,5-------- 7,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 99,2 -- -- 9,59,5------ 9,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 99,2 -- -- 9,5-------- 9,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30,9 -- -- 18,418,4------ 18,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

30,9 -- -- 18,4-------- 18,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13 496,4 -- -- 15 138,915 138,9------ 15 138,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 13 496,4 -- -- 15 138,915 138,9------ 15 138,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 13 496,4 -- -- 15 138,915 138,9------ 15 138,9

Maradvány igénybevétele 13 496,4 -- -- 15 138,915 138,9------ 15 138,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13 496,4 -- -- 15 138,9-------- 15 138,9

TÁMOGATÁSOK 22 037,4 20 972,5 -- 19 881,4---1 112,321,220 972,5 19 881,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 22 037,4 20 972,5 -- 19 881,4---1 112,321,220 972,5 19 881,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22 037,4 20 972,5 -- 19 881,4---1 112,321,220 972,5 19 881,4

Központi, irányító szervi támogatás 22 037,4 20 972,5 -- 19 881,4---1 112,321,220 972,5 19 881,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 056,0 -- -- 1 055,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 138,9 -- -- -- -- -- -- -- 7 485,0

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

KIADÁSOK 813,9 808,6 -- 877,2240,34,143,3808,6 1 096,3 -- --

1 Működési költségvetés 738,9 739,3 -- 785,92,23,643,3739,3 788,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 443,9 438,4 -- 485,58,43,435,5438,4 485,7 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 437,0 429,4 -- 476,9------429,4 477,1

Külső személyi juttatások 6,9 9,0 -- 8,6------9,0 8,6

729



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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

125,0 123,6 -- 117,9-13,5--7,8123,6 117,9 -- --

 / 3 Dologi kiadások 170,0 177,3 -- 164,0-11,20,2--177,3 166,3 -- --

Készletbeszerzés 16,3 13,5 -- 15,4------13,5 15,5

Kommunikációs szolgáltatások 26,3 27,0 -- 28,3------27,0 29,3

Szolgáltatási kiadások 91,4 101,1 -- 86,1------101,1 86,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2,8 2,1 -- 1,3------2,1 1,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 33,2 33,6 -- 32,9------33,6 33,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 18,518,5------ 18,5 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 18,5-------- 18,5

2 Felhalmozási költségvetés 75,0 69,3 -- 91,3238,10,5--69,3 307,9 -- --

 / 6 Beruházások 75,0 55,0 -- 90,9242,00,5--55,0 297,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 9,3 -- -- 13,8-------- 24,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 21,0 -- 4,2------21,0 122,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 30,8 15,0 -- 40,3------15,0 47,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 19,2 7,2 -- 14,3------7,2 40,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15,7 11,8 -- 18,3------11,8 63,2

 / 7 Felújítások -- 14,3 -- ---4,3----14,3 10,0 -- --

Ingatlanok felújítása -- 11,3 -- --------11,3 7,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 3,0 -- --------3,0 2,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,40,4------ 0,4 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 23,9 5,0 -- 245,0235,94,1--5,0 245,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11,6 -- -- 14,014,0------ 14,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

11,6 -- -- 14,0-------- 14,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 221,0221,0------ 221,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 221,0-------- 221,0

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

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

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 5,7 3,0 -- 3,1------3,0 3,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,4 0,5 -- 0,2------0,5 0,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2,2 1,1 -- 1,8------1,1 1,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,9 0,4 -- 0,5------0,4 0,5

5 Felhalmozási bevételek 1,7 -- -- 3,4--3,4---- 3,4

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,7 -- -- 3,4-------- 3,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,3 -- -- 0,90,9------ 0,9

730



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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,3 -- -- 0,9-------- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,4 -- -- 4,44,4------ 4,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 7,4 -- -- 4,44,4------ 4,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 7,4 -- -- 4,44,4------ 4,4

Maradvány igénybevétele 7,4 -- -- 4,44,4------ 4,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7,4 -- -- 4,4-------- 4,4

TÁMOGATÁSOK 787,0 803,6 -- 846,9----43,3803,6 846,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 787,0 803,6 -- 846,9----43,3803,6 846,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 787,0 803,6 -- 846,9----43,3803,6 846,9

Központi, irányító szervi támogatás 787,0 803,6 -- 846,9----43,3803,6 846,9

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,4 -- -- -- -- -- -- -- 219,1

Országgyűlési Őrség ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )3

KIADÁSOK 3 083,6 4 052,8 -- 3 448,829,5-603,446,54 052,8 3 525,4 -- --

1 Működési költségvetés 3 050,6 4 052,8 -- 3 425,25,2-603,446,54 052,8 3 501,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 400,9 3 209,5 -- 2 693,0-20,7-495,038,23 209,5 2 732,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 397,7 3 198,6 -- 2 686,5------3 198,6 2 725,0

Külső személyi juttatások 3,2 10,9 -- 6,5------10,9 7,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

637,5 843,3 -- 587,5-123,5-108,48,3843,3 619,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 7,1 -- -- 8,813,5------ 13,5 -- --

Szolgáltatási kiadások 1,6 -- -- 1,3-------- 3,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4,6 -- -- 6,7-------- 8,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,9 -- -- 0,8-------- 1,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,1 -- -- 135,9135,9------ 135,9 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 135,9-------- 135,9

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

2 Felhalmozási költségvetés 33,0 -- -- 23,624,3------ 24,3 -- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,0 -- -- 23,624,3------ 24,3 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- 9,2-------- 9,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

32,7 -- -- 14,4-------- 15,1

BEVÉTELEK 8,3 -- -- 10,69,51,1---- 10,6 -- --

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

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,4 -- -- 9,59,5------ 9,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

6,4 -- -- 9,5-------- 9,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,6 -- -- 20,020,0------ 20,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- 20,020,0------ 20,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- 20,020,0------ 20,0

Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- 20,020,0------ 20,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13,6 -- -- 20,0-------- 20,0

TÁMOGATÁSOK 3 081,7 4 052,8 -- 3 494,8---604,546,54 052,8 3 494,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 081,7 4 052,8 -- 3 494,8---604,546,54 052,8 3 494,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 081,7 4 052,8 -- 3 494,8---604,546,54 052,8 3 494,8

Központi, irányító szervi támogatás 3 081,7 4 052,8 -- 3 494,8---604,546,54 052,8 3 494,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 378,0 -- -- 380,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20,0 -- -- -- -- -- -- -- 76,6

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 71,5 80,0 -- 82,8--29,5--80,0 109,5 -- --

1 Működési költségvetés 71,5 80,0 -- 80,0--26,7--80,0 106,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 71,5 80,0 -- 80,0--26,7--80,0 106,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 71,5 80,0 -- 80,0------80,0 106,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2,8--2,8---- 2,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2,8--2,8---- 2,8

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,0 -- -- 29,5--29,5---- 29,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 21,0 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 21,0 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

Maradvány igénybevétele 21,0 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21,0 -- -- 29,5-------- 29,5

TÁMOGATÁSOK 80,0 80,0 -- 80,0------80,0 80,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

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: 29,5 -- -- -- -- -- -- -- 26,7

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

84

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

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 3

KIADÁSOK 5,6 -- -- 73,0--73,0---- 73,0 -- --

1 Működési költségvetés 5,6 -- -- ---------- --

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

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 73,0--73,0---- 73,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 73,0--73,0---- 73,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 73,0-------- 73,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,6 -- -- 73,0--73,0---- 73,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- 73,0--73,0---- 73,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- 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

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- 73,0--73,0---- 73,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,6 -- -- 73,0-------- 73,0

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

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 73,0 -- -- -- -- -- -- -- --

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

KIADÁSOK 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0 -- --

1 Működési költségvetés 477,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 477,8 -- -- ---------- --

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 525,0--525,0---- 525,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 525,0--525,0---- 525,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 525,0-------- 525,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0

Maradvány igénybevétele 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 477,8 -- -- 525,0-------- 525,0

TÁMOGATÁSOK 525,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 525,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 525,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 525,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 525,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Steindl Imre program támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )144

KIADÁSOK -- -- -- 10 692,0--10 911,0381,0-- 11 292,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4 163,0--4 167,625,4-- 4 193,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4 163,0--4 167,625,4-- 4 193,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 4 163,0-------- 4 193,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 6 529,0--6 743,4355,6-- 7 099,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6 529,0--6 743,4355,6-- 7 099,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 6 529,0-------- 7 099,0

BEVÉTELEK -- -- -- 8 611,0--8 611,0---- 8 611,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 160,0-------- 160,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 8 451,0--8 451,0---- 8 451,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 8 451,0-------- 8 451,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 681,0--2 300,0381,0-- 2 681,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 681,0--2 300,0381,0-- 2 681,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 681,0--2 300,0381,0-- 2 681,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 681,0--2 300,0381,0-- 2 681,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 600,0
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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 (a továbbiakban: 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 
 
A Közbeszerzési Hatóság által ellátott feladatok összefoglalása  
 
A Hatóság 2017-ben folytatta a megelőző évben kezdett megújulást, a 21. század igényeihez 
igazodva tovább erősítettük a szolgáltató hatóság jelleget, a hatékony és transzparens 
kommunikációt, valamint az új, innovatív megoldások alkalmazását. Ennek köszönhetően a 
tavalyi év nemcsak a piac, a közbeszerzések száma és volumene szempontjából hozott kiugró 
eredményeket, hanem a Hatóság munkája kapcsán is előrelépésről tudunk számot adni. A 
Hatóság egyik kiemelt feladata, hogy biztosítsa a közbeszerzések átláthatóságát, a 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos információk teljes transzparenciáját, elérhetőségét. 
 
A Hatóság számos újítást vezetett be annak érdekében, hogy az átláthatóságot tovább növelje: 
napi szerkesztésűvé tettük a Közbeszerzési Értesítőt, elindítottuk a Napi Közbeszerzés 
mobilapplikációt – amelyet 2017. év végéig közel 4 500 felhasználó töltött le –, illetve a 
Hatóság honlapján is folyamatosan, naprakészen jelentettünk meg minden, közbeszerzési 
eljárásokhoz, illetve jogorvoslathoz kapcsolódó információt, döntést. Az Európai Bizottság 
szerint ebben a mutatóban kiváló teljesítményt nyújt hazánk, hiszen a legutóbbi, 2017-ben 
publikált belső piaci eredménytáblán százszázalékosra értékelték a magyar közbeszerzések 
átláthatóságát. 
 
A közbeszerzések növekvő volumene egyben azt is jelenti, hogy a szektor jelentős arányban 
járul hozzá a nemzetgazdaság egészének teljesítményéhez. A 2017-ben lebonyolított 
közbeszerzések 3 629,9 milliárd forintot elérő összértéke a teljes magyar GDP (bruttó hazai 
össztermék) közel 10%-át teszi ki. A bővüléssel párhuzamosan, fokozódott a verseny is: míg 
2016-ban az átlagos ajánlatok száma 6 volt, 2017-re ez a szám 8-ra nőtt. Ez azért különösen jó 
hír, mert a növekvő verseny a visszaélések kockázatának mérséklődését hozza magával, 
másrészt annak is nyilvánvaló jele, hogy a hazai cégek egyre felkészültebbek és 
versenyképesebbek a közbeszerzések terén. 
 
A 2015-ben elfogadott új közbeszerzési törvény rendelkezéseinek köszönhetően az elmúlt 
évben rekordot döntött a magyar kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések 
összértéke is, mely a 2016-os mintegy 826 milliárd forintról, 2017-ben közel 1 460 milliárd 
forintra emelkedett. Darabszámot tekintve pedig az összes eljárás 83%-át nyerte el hazai kis- 
és középvállalkozás. 
 
A verseny és az átláthatóság növekedését támasztja alá az is, hogy 2017-ben tovább nőtt a 
nyílt eljárások száma, mely az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések számán belül elérte a 
73%-ot. Továbbá az a tény is, hogy 2017-re 16%-ra csökkent az egyajánlatos eljárások száma, 
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mely 2015-ben még 27% volt. A megkezdett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma 
pedig 2016-hoz képest mintegy 45%-kal csökkent. A Közbeszerzési Döntőbizottság 2017-ben 
összesen 684 ügyben folytatott jogorvoslati eljárást, 829 millió forint értékben szabott ki 
bírságot a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértések miatt, mely összeg a központi 
költségvetést gyarapítja. A Hatóság 2015 novembere óta már nemcsak az eljárások 
jogszerűségét, hanem a szerződések teljesítését is vizsgálja. A szervezet 2017-ben 107 ilyen 
ellenőrzést végzett, melyek eredményeként a Döntőbizottság által kiszabott bírságok 
összegének több mint fele származott ebből a tevékenységből.  
 
A Hatóság a kötelező, törvényben foglalt feladatain túl is igyekszik mindent megtenni annak 
érdekében, hogy folyamatos továbbképzéssel és tapasztalatcserével segítse a közbeszerzési 
piac szereplőinek munkáját. A naprakész információk átadása, a folyamatos szakmai 
továbbképzés biztosítása érdekében a tavalyi évben 22 sikeres konferenciát rendezett meg a 
Hatóság, amelyeken összesen 2 600 szakember vett részt. Kiemelten fontosnak tartjuk a 
nemzetközi tapasztalatcsere és tudásmegosztás erősítését is, így örömmel számolhatunk be 
arról, hogy a Visegrádi Csoport magyar elnöksége keretében egy eredményes nemzetközi 
konferenciát szerveztünk meg, példás együttműködést megvalósítva a környező országok 
társszervezeteivel. 
 
A környezetvédelmi szempontokat is tartalmazó eljárások mind értékben, mind darabszámban 
növekedtek: 2017-ben a nemzeti eljárásrendben 831 ilyen eljárás zárult eredményesen, több 
mint 100 milliárd forint értékben. A Hatóság 2018-as tervei között szerepel, hogy példaként 
mutatja be a legjobb megoldásokat, egyrészt egy erre a célra létrehozott microsite-on 
keresztül, másrészt Közbeszerzési Nívódíj, valamint szakdolgozat- és tanulmány pályázatok 
meghirdetésével a fenntartható közbeszerzések témakörében. 
 
A lefolytatott közbeszerzési eljárások jellemzői 
 
A 2017. évben az ajánlatkérők összesen 8 811 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak 
le, amely 1,9%-os növekedést jelent a 2016. évben regisztrált 8 650 db eljáráshoz képest. 
 
Az összérték tekintetében szintén növekedés tapasztalható, a korábbi év 2 007,1 milliárd 
forintos összértékét a beszámolási időszakban realizált 3 629,9 milliárd forint 80,9%-kal 
haladta meg, mely a közbeszerzések magyarországi történetében az eddigi legmagasabb 
összeg. 
 
A részben európai uniós forrásokból finanszírozott eljárások súlya – mind számukban, mind 
értékükben – megnövekedett. Az ajánlatkérők az uniós projektekhez kapcsolódó eljárások 
összértékének 71,2%-át építési beruházásokra fordították. 
 
A közbeszerzések főbb beszerzési tárgyak szerinti vizsgálata alapján megállapítható, hogy az 
eljárások számát tekintve a szolgáltatások és az árubeszerzés közel egyenlő arányú (26,3% és 
30,1%), míg az építési beruházások 43,5%-os részesedést értek el az összes eljárásszámon 
belül. A realizált összértéken belüli megoszlás vonatkozásában, a korábbi évhez hasonlóan az 
építési beruházások voltak a meghatározóak, 63,6%-os részaránnyal. 
 
A közbeszerzéseket ajánlatkérői oldalról vizsgálva, az előző évhez hasonlóan a 
regionális/helyi szintű ajánlatkérők folytatták le a legtöbb eljárást (37,6%), érték tekintetében 
pedig továbbra is a közjogi szervek álltak az első helyen (40,6%). 
 
A mikro-, kis és középvállalkozások az eljárások 82,6%-ában nyújtottak be nyertes ajánlatot, 
szemben a 2016. évi 81,8%-kal. Az értéket tekintve a tárgyévben 1 459 milliárd forint értékű 
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közbeszerzést nyertek el, mely az előző évhez viszonyítva 76,6%-os növekedést jelent. 
Ugyanakkor az eljárások értékének növekedési üteme alatta maradt az országos szinten 
bekövetkezett változásnak (80,9%), amely a kkv-k összes közbeszerzési eljárás értékén belüli 
részesedésük minimális csökkenését (41,2%-ról 40,2%-ra) eredményezte.  
 
A közbeszerzések eljárástípus szerinti alakulását vizsgálva, az uniós eljárásrendben – az előző 
évhez hasonlóan – a nyílt eljárás volt a leggyakrabban alkalmazott eljárástípus (73,4%), és 
ezzel realizálták az összérték döntő többségét is (80,3%). A nemzeti eljárásrendben szintén a 
nyílt eljárástípus dominált mind a darabszámot (87,4%), mind az értéket (80,8%) tekintve.  
 
A magyar közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzetre jellemző adat, hogy 2017-
ben azokban az eljárásokban, amelyekben ajánlatkérő biztosította a részajánlattétel 
lehetőségét, az egy eredményes eljárásra jutó ajánlatok átlagos száma 3,2 volt, ami javulást 
jelent a 2016. évi 2,9 darabos átlaghoz képest. 
 
A közbeszerzéseket az ajánlatkérők címe szerint vizsgálva megállapítható, hogy a 
közbeszerzési eljárások 46,6%-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. 
 
2017-ben összesen 684 jogorvoslati eljárás indult, melyből 447 a hivatalbóli kezdeményezés, 
237 pedig jogorvoslati kérelemre induló eljárás. A kérelemre induló jogviták döntő részét az 
adott közbeszerzési eljárásban – részvételre jelentkezőként, illetve ajánlattevőként – részt 
vevő gazdasági szereplők kezdeményezték. A jogviták túlnyomó részében az ajánlatkérők 
eljárást lezáró döntésének jogszerűségét vitatták a kérelmezők. 2017. évben az előző évhez 
képest 36%-kal kisebb arányban, összesen 447 esetben nyújtottak be hivatalbóli 
kezdeményezést az arra jogosultak. Legnagyobb számban a Hatóság elnöke (188 db) és az 
Állami Számvevőszék (178 db), továbbá a támogatást nyújtó, illetőleg közreműködő 
szervezetek nyújtottak be jogorvoslati kezdeményezést. 
 
A Döntőbizottsághoz a 2017. évben benyújtott jogorvoslati kérelmek és hivatalbóli 
kezdeményezések jelentős része – 280 db – változatlanul a nyílt közbeszerzési eljárásokat 
érintette. A Döntőbizottság 2017-ben a 684 jogorvoslati ügy közül 469 esetben, az ügyek 
68%-ában hozott érdemi döntést. A Döntőbizottság 215 esetben a jogorvoslati kérelmet, 
hivatalbóli kezdeményezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította, illetve a jogorvoslati eljárást 
megszüntette, mivel az ügy érdemi elbírálásának eljárásjogi akadályát állapította meg 
(jogvesztő határidő elmulasztása, hiánypótlás nem teljesítése, ügyfélképesség hiánya, a 
jogorvoslati kérelem, hivatalbóli kezdeményezés, vagy az ajánlati felhívás visszavonása). 
 
A Döntőbizottság a 2017. évben 8 esetben alkalmazott ideiglenes intézkedést és az adott 
közbeszerzési eljárásokat felfüggesztette, 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. 
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A Döntőbizottság 2017-ben 18 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 a 469 érdemi határozatai többségében, 312 esetben, 73,6%-os arányban 
állapított meg jogsértést, és további jogkövetkezményeket is alkalmazott. A 312 jogsértés-
megállapítás közül 95 esetben semmisítette meg az ajánlatkérő jogsértő közbeszerzési 
dokumentumait, döntéseit. 
 
A Döntőbizottság alaptalanság miatt 45 esetben utasította el a jogorvoslati kérelmeket, és 112 
hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban állapította meg a jogsértés hiányát. 
 
A Döntőbizottság 267 ügyben szabott ki az állami költségvetés számára befizetendő bírságot 
összesen 829 085 000 forint értékben, amely 66,1%-kal haladja meg a 2016. évben kiszabott 
bírság összegét. A Döntőbizottság által kiszabott bírságok összegéből 2017. évben 
pénzügyileg teljesült 570,4 millió forint, mely összeget a Hatóság mérleg fordulónappal a 
központi költségvetésbe utalt. A 2017-ben beszedett összeg közel 200 millió forinttal haladja 
meg a 2016. évben beszedett összeget, másfélszeresét teszi ki annak. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A Hatóság - fejezet és intézmény - 2017. évben 2 046,1 millió forint saját bevételből, 
140,5 millió forint költségvetési támogatásból, valamint a 2017. évben jóváhagyott, 2016. évi 
1 149,6 millió forint pénzmaradványból gazdálkodott. 
 
 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 068,8 1 800,9 1 800,9 3 336,2 2 426,4 117,3 72,7 

ebből: személyi 
juttatás 

580,0 788,7 788,7 1 028,9 753,0 129,8 73,2 

Bevétel 1 295,3 1 660,9 1 660,9 2 046,1 2 046,1 158,0 100,0 

Támogatás 140,6 140,0 140,0 140,5 140,5 99,9 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

1 149,6 - - 1 149,6 909,8 79,1 79,1 

Létszám (fő)  94 127 - 127 100 106,4 78,7 
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   millió forintban egy tizedessel          fő 

 
Megnevezés 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
engedélyezett 

(fő) 
2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

1 800,9 1 660,9 140,0 788,7 127 

Módosítások jogcímenként *      
- 2016. évi költségvetési 
kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány 1775/2017. (XI.7.) 
Korm. határozat 

380,9 380,9    

- 2016. évi szabad maradvány 768,7 768,7    
- Bérkompenzáció a 432/2016. 
(XII.15.) és 1301/2017. (VI.7.) 
Korm. határozatok alapján 

0,5 
 
 

0,5 0,4  

- Áht. 30.§ (3) költségvetési 
bevételek túlteljesítése miatti 
előirányzat emelés 

385,2 385,2    

2017. évi módosított előirányzat 3 336,2 3 195,7 140,5 789,1 127 

 
 
Intézmény 
 
A Hatóság 2017. évben 2 046,1 millió forint saját bevételből, 140,5 millió forint költségvetési 
támogatásból, valamint a 2017. évben jóváhagyott, 2016. évi 1 149,6 millió forint 
pénzmaradványból gazdálkodott. 
 
 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 060,6 1 800,9 1 800,9 3 336,2 2 426,4 117,8 72,7 

ebből: személyi 
juttatás 

580,0 788,7 788,7 1 028,9 753,0 129,8 73,2 

Bevétel 1 295,3 1 660,9 1 660,9 2 046,1 2 046,1 158,0 100,0 

Támogatás 140,6 140,0 140,0 140,5 140,5 99,9 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

1 149,6 - - 1 149,6 909,8 79,1 79,1 

Létszám (fő)  94 127 - 127 100 106,4 78,7 
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     millió forintban egy tizedessel          fő 

 
Megnevezés 

 
Kiadás 

 
Bevétel 

 
Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
engedélyezett 

(fő) 
2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

1 800,9 1 660,9 140,0 788,7 127 

Módosítások jogcímenként *      
- 2016. évi költségvetési 
kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány 1775/2017. (XI.7.) 
Korm. határozat 

380,9 380,9    

- 2016. évi szabad maradvány 768,7 768,7    
- Bérkompenzáció a 432/2016. 
(XII.15.) és 1301/2017. (VI.7.) 
Korm. határozatok alapján 

0,5 
 
 

0,5 0,4  

- Áht. 30.§ (3) költségvetési 
bevételek túlteljesítése miatti 
előirányzat emelés 

385,2 385,2    

2017. évi módosított előirányzat 3 336,2 3 195,7 140,5 789,1 127 

 

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 6,9% 
volt a beszámolási időszakban.  
 
A bevételek között meghatározók a közhatalmi bevételek, amelyek 2017-ben az előző évihez 
viszonyítva jelentős növekedést mutatnak, a 2016. évi érték 158%-át teszik ki.  
 
Kiadások alakulása 
A dologi kiadások közötti jelentősebb tételt a bérleti és lízingdíjak teszik ki, mely soron a –
kedvezőbb bérleti konstrukciónak köszönhetően – megtakarítás keletkezett 2017-ben az előző 
évihez viszonyítva. A dologi kiadások kismértékű növekedése ugyanakkor az egyéb dologi 
kiadások kismértékű növekedéséből adódik. 
 
A felhalmozási kiadások meghatározó tételei a beruházások, mely növekedést mutat az előző 
évihez képest, az immateriális javak, valamint az informatikai eszközök beszerzése, létesítése 
sorok növekedésével.  
 
A Hatóság 2017. évi költségvetésének módosítására, a pénzmaradvány igénybevétele, 
valamint a költségvetés végrehajtása során felmerült igényeknek megfelelően belső 
átcsoportosítás miatt került sor.  
 
Személyi juttatások 
A Hatóság létszáma 2017-ben eredeti előirányzatként 127 fő volt, amely létszám-előirányzat 
év közben nem változott.  A megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók figyelembe vételével 2017. év végére a munkajogi létszám 110 fő volt, 100 fő 
foglalkoztatott létszám mellett. 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 2 068,8 1 800,9 -- 2 426,41 163,3371,50,51 800,9 3 336,2

1. Költségvetési szerv 2 060,6 1 800,9 -- 2 426,41 163,3371,50,51 800,9 3 336,2
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 580,0 788,7 -- 753,074,1165,70,4788,7 1 028,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 167,6 193,6 -- 171,918,536,50,1193,6 248,7

01/03  Dologi kiadások 459,5 696,0 -- 496,3103,597,2--696,0 896,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 424,7 -- -- 650,4650,4------ 650,4

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

02/06  Beruházások 113,2 122,6 -- 195,6157,672,1--122,6 352,3

02/07  Felújítások 13,3 -- -- ---------- --

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 302,3 -- -- 159,2159,2------ 159,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 8,2 -- -- ---------- --
8,2 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1 295,3 1 660,9 -- 2 046,113,7371,5--1 660,9 2 046,1

1. Költségvetési szerv 1 295,3 1 660,9 -- 2 046,113,7371,5--1 660,9 2 046,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 782,5 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6

1. Költségvetési szerv 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 8,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5

1. Költségvetési szerv 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 94,0 -- -- 100,0-------- --

1. Költségvetési szerv 94,0 -- -- 100,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 149,6 -- -- -- -- -- -- -- 909,8
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Közbeszerzési Hatóság ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )5

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

KIADÁSOK 2 060,6 1 800,9 -- 2 426,41 163,3371,50,51 800,9 3 336,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 631,8 1 678,3 -- 2 071,6846,5299,40,51 678,3 2 824,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 580,0 788,7 -- 753,074,1165,70,4788,7 1 028,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 570,0 787,2 -- 745,3------787,2 969,6

Külső személyi juttatások 10,0 1,5 -- 7,7------1,5 59,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

167,6 193,6 -- 171,918,536,50,1193,6 248,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 459,5 696,0 -- 496,3103,597,2--696,0 896,7 -- --

Készletbeszerzés 7,0 19,3 -- 11,8------19,3 23,5

Kommunikációs szolgáltatások 77,0 137,4 -- 80,0------137,4 162,5

Szolgáltatási kiadások 268,9 398,9 -- 251,4------398,9 471,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2,3 13,5 -- 15,1------13,5 26,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 104,3 126,9 -- 138,0------126,9 213,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 424,7 -- -- 650,4650,4------ 650,4 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 424,7 -- -- 650,4-------- 650,4

2 Felhalmozási költségvetés 428,8 122,6 -- 354,8316,872,1--122,6 511,5 -- --

 / 6 Beruházások 113,2 122,6 -- 195,6157,672,1--122,6 352,3 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 49,4 84,2 -- 96,1------84,2 165,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 16,8 6,6 -- 36,4------6,6 96,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 23,0 5,7 -- 21,6------5,7 22,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24,0 26,1 -- 41,5------26,1 68,3

 / 7 Felújítások 13,3 -- -- ---------- -- -- --

Ingatlanok felújítása 10,5 -- -- ---------- --

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 302,3 -- -- 159,2159,2------ 159,2 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 283,8 -- -- 139,0-------- 139,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

18,5 -- -- 20,2-------- 20,2

BEVÉTELEK 1 295,3 1 660,9 -- 2 046,113,7371,5--1 660,9 2 046,1 -- --

3 Közhatalmi bevételek 1 281,6 1 660,9 -- 2 017,9--357,0--1 660,9 2 017,9

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 281,6 1 660,9 -- 2 017,9------1 660,9 2 017,9

4 Működési bevételek 3,4 -- -- 14,5--14,5---- 14,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 6,2-------- 6,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 3,5-------- 3,5

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,9 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,5 -- -- 1,5-------- 1,5

5 Felhalmozási bevételek 2,6 -- -- ---------- --

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,7 -- -- 13,713,7------ 13,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

7,7 -- -- 13,7-------- 13,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6

Maradvány igénybevétele 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 774,3 -- -- 1 149,6-------- 1 149,6

TÁMOGATÁSOK 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5

Központi, irányító szervi támogatás 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 94,0 -- -- 100,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 149,6 -- -- -- -- -- -- -- 909,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Társadalmi szervezetek és a média támogatása 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 3 809,8 3 809,8 -- 3 806,7------3 809,8 3 809,8

3. Központi előirányzat 3 809,8 3 809,8 -- 3 806,7------3 809,8 3 809,8
3 809,8 3 809,8 -- 3 806,7------3 809,8 3 809,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

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 -- 423,9------427,0 427,0 -- --

1 Működési költségvetés 427,0 427,0 -- 423,9------427,0 427,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 427,0 427,0 -- 423,9------427,0 427,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 427,0 427,0 -- 423,9------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

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

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

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

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

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
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 69 904,1 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4

3. Központi előirányzat 69 904,1 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4
69 904,1 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása ( X 1231 )10

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

KIADÁSOK 69 896,0 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4 -- --

1 Működési költségvetés 69 896,0 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 69 896,0 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 69 896,0 70 140,4 -- 70 165,4------70 140,4 70 165,4

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

310

KIADÁSOK 8,1 -- -- ---------- -- -- --

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8,1 -- -- ---------- --
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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Az  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi 
törvény (a továbbiakban: Info tv.) az Alaptörvény VI. cikkének végrehajtása érdekében 
meghatározta az információs jogok érvényesülését szolgáló alapvető szabályokat, valamint e 
szabályok hatékony kikényszeríthetőségének eszközrendszerét. Az Alaptörvény VI. cikk (3) 
bekezdése rendelkezik arról is, hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok 
megismeréséhez való jog érvényesülését a sarkalatos törvénnyel létrehozott, független 
hatóság, vagyis a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 
NAIH, Hatóság) ellenőrizi, mely szerv jogállására, valamint feladat- és hatáskörére 
vonatkozó szabályokat ugyancsak az Info tv. határozta meg. 

2017. feladata 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 
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 uniós adatvédelmi hatóságok életében a 2017-es esztendő egyértelműen a felkészülés 
jegyében telt. Négy év előkészítés után 2016-ban elfogadásra került az uniós adatvédelmi 
reform csomag két eleme, a GDPR és a Bűnügyi Irányelv, és mindkét uniós jogszabály 2018 
májusában lép életbe azzal a különbséggel, hogy míg a rendelet közvetlenül alkalmazandó, 
addig az irányelv szabályait a nemzeti jogrendekbe át kell ültetni. 
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Az uniós adatvédelmi reform célja a gyors technológiai fejlődés és a globalizáció kihívásaira 
adott megfelelő válasz, mely a gazdasági fejlődést előmozdítja, segíti és semmiképp sem 
gátolja. Az adatvédelmi szabályok egységes alkalmazása megakadályozza a visszaéléseket, 
„ügyeskedéseket”, az adatkezelők a jövőben már nem válogathatnak az uniós országok között 
költség, vagy egyéb könnyítések miatt, hiszen az elvárások és a szankciók – adatvédelmi 
szempontból – az Unión belül mindenhol ugyanazok vagy hasonlók lesznek. 

A 2017-es esztendő a hatóság életében a napi munka mellett a GDPR-ra való felkészülés 
jegyében telt.  

Az Infotv. 25. §-a rendelkezik a belső adatvédelmi felelősök konferenciájáról, mely minden 
évben megrendezésre kerül hatóságunknál. 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 Hatóság fejezeti jogosítványokkal rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytat, 
gazdasági társaságban nem vesz részt, alapítványt nem támogat, letéti számlát nem vezet. 
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 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi  
központi költségvetéséről szóló törvény.  

Feladatkör, tevékenység  

Hatóságunk az Alapító okirataiban foglalt kötelezettségek végrehajtásának 2017. évre vállalt 
szakmai feladatait a hatósági gazdálkodás folyamatos likviditásának fenntartásával, a 
tervezési prioritások figyelembe vételével, az ésszerűséget, takarékosságot és hatékonyságot 
szem előtt tartva valósította meg.  

Ebben az évben az elektronikus iktatókönyvben összesen 6 273 iktatott ügyiratot vett 
nyilvántartásba a NAIH, ez 530 üggyel kevesebb, mint az előző évben. A csökkenés 
egyértelmű oka az, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba érkező bejelentések egyre nagyobb 
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arányban érkeznek iktatást nem igénylő elektronikus úton. Az adatvédelmi nyilvántartásba 
2017 során minden korábbinál több, összesen 26.728 ügyet dolgoztunk fel, ebből „ csupán” 
2 522 irat igényelt iktatást. Az adatok részletes ismertetése és elemzése során is 
megfigyelhető lesz, hogy a NAIH egyéb érdemi feladatait érintő ügyeiben nem következett 
be számbeli csökkenés, sőt egyes területeken – éppen ellenkezőleg – markáns 
ügyszámnövekedés mutatkozik.  

Az ügyeink közül 2017 során 68 ügyben folyt hatósági eljárás. A nyilvántartott 6 273 
ügyünkből 2 792 bejelentést vizsgálati ügyként kezeltünk. A vizsgálati ügyeink száma az 
előző évekhez képest is tovább emelkedett, ez évben 130-al.  

A további ügyfajták a NAIH Infotv.-ben szereplő feladatköreit érintik, melyek jellemzően az 
adatvédelmi nyilvántartás vezetésével összefüggő ügyek, a jogalkotással kapcsolatos 
tevékenységeink, jogszabály-véleményezés, a nemzetközi ügyek, a belső adatvédelmi 
felelősök konferenciája, az adatvédelmi audit és BCR ügyek, a titokfelügyelettel kapcsolatos 
ügyeinek, valamint a Hatóság üzemeltetésével, gazdálkodásával összefüggő belső ügyiratok, 
illetve ügyviteli iratok voltak.  

Az ügyeink információs jogok szerinti megoszlása a következő: adatvédelmet érint 2 422 
(65%). Információszabadságot érint: 746 (20%), mindkét alapjogot érintette: 130 (4%), 
egyéb, a Hatóság más feladatkörébe tartozó ügy: 400 (11%) és az itt figyelembe nem vett, az 
adatvédelmi nyilvántartást érintő ügyek száma 2 575 volt. Az információs jogokat érintő 
ügyek száma emelkedett. A közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez 
való alapjogot valamilyen formában a beérkezett ügyek összesen 24%-a, összesen mintegy 
876 ügy érintette, amely pont 100-zal több, mint a korábbi évben. Ez összességében azt 
jelenti, hogy mind az adatvédelmet, mind az adatnyilvánosságot érintő ügyek száma 
emelkedett.  

2017 során 321 jogszabály-véleményezést érintő ügyünk volt, 21-el több az előző évinél. 

A Hatóság jogalkotási monitoring rendszert működtet, és rendszeresen figyelemmel kíséri az 
információs jogokat érintő kodifikációs tevékenységet, és amennyiben az szükséges, 
hivatalból véleményezi a hozzánk el nem küldött jogszabálytervezeteket, vagy az 
országgyűlési tárgysorozatba vételt követően benyújtott módosító javaslatokat.  

A 2017. év során vizsgált ügyeinkben összesen 33 jogszabály módosítást kezdeményeztünk, 
ezek közül 31 az adatvédelmet, 2 a közérdekű adatok nyilvánosságát érintette. A jogszabály 
véleményezéseink során összesen 581 észrevételt tettünk. 

Tényleges vizsgálati eljárás alá összesen 1 033 ügyet vontunk, ami 43 üggyel több, mint 
2016-ban. Ezek közül 585 (56%) adatvédelmi, és 448 (44%) információszabadság tárgyú 
volt. Ebben az évben is megfigyelhető tendencia, hogy mindkét információs ágat érintő 
vizsgálati eljárásaink száma nőtt, és kiemelendő, hogy az információszabadságot érintő 
vizsgálatot generáló bejelentések száma 40-nel több volt, mint az előző évben, és az arányuk 
is három százalékkal emelkedett az adatvédelmi ügyek arányához képest.  

A Hatóság vizsgálati eljárásai mellett fontos kiemelni az érdemi jogi állásfoglalást, 
tájékoztatást tartalmazó 1 370 konzultációs ügyet is, melyek száma minden évben töretlenül 
nő, ebben az évben 72-vel emelkedett. 
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Az 1 033 vizsgálat alá vont ügyben 2018 januárjáig összesen 564 vizsgálatban állapítottunk 
meg részben vagy egészben valamilyen jogellenes adatkezelési gyakorlatot. A megállapított 
jogsértések száma 82-vel növekedett 2016-hoz képest. 

2017-ben 105 ügyben: 61 adatvédelmi, illetve 46 információszabadság ügyben állapítottunk, 
illetve előztünk meg jogsértést, ez 31 esettel több, mint az előző évben. Ebben az 
ügycsoportban az információszabadságot érintő ügyek száma emelkedett (33 eset). 

A GDPR, az európai általános adatvédelmi rendelet alkalmazására való felkészülés 
2017. évi állomásai, hatóságunk szerepvállalása a GDPR kialakításában 

Az adatvédelmi szabályozás az Európai Unió területén egységessé válik, így annak 
értelmezésének is egységesnek kell lennie az összes tagállamban. Az egységes alkalmazást 
elősegítő, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján létrehozott 
Adatvédelmi Munkacsoport (a továbbiakban: 29-es Munkacsoport) – melyben 
hatóságunknak jelentős szerepe volt -, 2017 folyamán iránymutatásokat dolgozott ki, 
amellyel segíteni kívánta a Rendelet egységes értelmezését. 

Az iránymutatások mindegyike a Munkacsoport tagjainak közös értelmezését mutatja be. A 
dokumentumok előkészítése a Munkacsoport kilenc alcsoportjának valamelyikében történt, 
melyben hatóságunk is részt vett.   

Adatvédelem  

A 2017-es évben az adatvédelmi ügyek intézése az eddig kialakított eljárási rend szerint, de 
már az új általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és az új általános adatvédelmi 
rendeletre való felkészülés szellemében folyt. 

GDPR alkalmazására vonatkozó tájékoztatási kérelmek megadása 

2017-ben az új általános adatvédelmi rendelet alkalmazására történő felkészülés jegyében 
több adatkezelő is tájékoztatást kért a Hatóságtól a GDPR rendelkezéseinek értelmezésével 
kapcsolatban. 

Tekintettel arra, hogy a GDPR magyarországi végrehajtásához szükséges jogszabály-
módosítások az elmúlt évben előkészítés alatt álltak, ezért a Hatóság az adatkezelők 
kérdéseire adott tájékoztatóit a rendelet szövegére és a 29-es Munkacsoport által közzétett 
állásfoglalásokra alapozta. 

A bűnüldözési célú adatkezelések az európai adatvédelmi reform kapcsán és a NAIH 
kapcsolódó gyakorlata 

Hatóságunk 2017-ben a következő területeken vizsgálta az adatkezeléseket, és hozott döntést: 

– Kamerás adatkezelések 
– Adatvédelmi aggályok a követeléskezeléssel összefüggésben 
– Környezettanulmány és ingatlanról készített fotók tilalma 
– Hitelképesség vizsgálatának szükségtelensége 
– Előzetes tájékoztatás hiánya 
– Harmadik személyek – szomszédolási gyakorlat tilalma 
– Előzetes tájékoztatás követelménye 
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– Hatósági igazolványok fénymásolatának, szkennelt változatának kezelésével 
kapcsolatos ügyek 

– Egészségügy  

Az egészségügyi adatkezelés terén 2017-ben a legfontosabb esemény az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) gyakorlati indulása volt. Az EESZT az 
egészségügyi szolgáltatók összekapcsolásával és a számukra létrehozott egységes 
kommunikációs tér biztosításával lehetővé teszi a szolgáltatók és ellátottak közötti 
hatékonyabb együttműködést, leegyszerűsödik az ellátás folyamán keletkezett adatok és 
dokumentumok elérhetősége, biztosítottá válik az egészségügyi ágazat számára a 
rendelkezésre álló adatok egységes és hatékony elemzése, az érintettek önrendelkezési 
jogának egyidejű biztosításával. A rendszerben kezelt adatokkal kapcsolatban fogalmazott 
meg, és adott hatóságunk véleményezést.  

A Magyarországi Szcientológia Egyház és a Szcientológia Egyház Központi Szervezet 
adatkezelésének hatósági vizsgálata 

Hatóságunk kiemelten vizsgálata a 2017. évben is a Magyarországi Szcientológia Egyház 
adatkezelését. A hatósági eljárást megelőzően is érkeztek panaszok a Hatósághoz, melyekben 
a panaszosok a Magyarországi Szcientológia Egyházat (továbbiakban: MSZE), a 
Szcientológia Egyház Központi Szervezetét (továbbiakban: MSZE Központi Szervezet) 
(mindkét szervezetre vonatkozó megállapítás esetében a továbbiakban: Egyház) és az MSZE 
vidéki Misszióinak adatkezelési gyakorlatát sérelmezték. 

A hatósági vizsgálat határozata megtiltotta a Kötelezettek további jogellenes adatkezelését és 
felszólította őket arra, hogy alakítsák át előzetes tájékoztatási gyakorlatukat, adjanak 
megfelelő előzetes tájékoztatást és kérjék az összes érintett adatkezelési hozzájárulását, 
illetve hozzájárulásának megerősítését. Megerősített hozzájárulás hiányában felszólította a 
Kötelezetteket az érintett adatainak dokumentált törlésére. Megtiltotta a Hatóság a 
munkatársnak, munkatársi megbízásra jelentkezőnek és hívőnek sem minősülő harmadik 
személyek személyes adatainak gyűjtésére vonatkozó gyakorlatukat és elrendelte az így 
kezelt személyes adatok törlését is. Felszólította továbbá a Kötelezetteket arra, hogy 
gondoskodjanak a külföldre történő adattovábbítás megszüntetéséről. 

A Hatóság mindezeken felül 20 millió forint adatvédelmi bírságot szabott ki az 
adatkezelőkre. A bírság a központi költségvetés bevétele.  

Adatvédelmi Audit és BCR-ek, Kötelező szervezeti szabályozása 

A NAIH 2017-ben 14 kötelező szervezeti szabályozást (a továbbiakban: BCR) hagyott jóvá. 
A jóváhagyott BCR-ek mindegyikének esetében sor került a NAIH általi jóváhagyást 
megelőzően a 29-es Munkacsoport WP 107-es munkadokumentuma szerinti együttműködési 
eljárás lefolytatására, illetve a vezető hatóság jóváhagyására. 

Információszabadság 

A Hatóság a korábbinál is nagyobb figyelmet fordított a közérdekű és közérdekből nyilvános 
adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésére, az azzal kapcsolatos 
teendők ellátására, valamint az információszabadsággal kapcsolatos kötelezettségek 
tudatosítására.  

A Hatóság az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelten foglalkozott a közpénzek és a nemzeti 
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vagyon kezelésére, felhasználására vonatkozó adatok nyilvánosságával. Az említett 
közjavakkal való gazdálkodást mindenkor az átláthatóság és a közélet tisztasága elvének 
betartásával, annak megfelelően kell végezni. Ezen alaptörvényben is nevesített értékek, 
célok megvalósulásához elengedhetetlenül fontos az információszabadság megléte és 
érvényesülése.  

Ebben az évben a Hatóság tovább szélesítette, fejlesztette gyakorlatát a közérdekű 
adatigénylések teljesítéséért megállapítható költségtérítés szabályainak alkalmazási területén. 
2017 volt ugyanis az első olyan év, amelyben a vonatkozó előírások már az év egészében 
hatályban voltak.  

A Hatóság továbbra is aktív szerepet vállalt a korrupció megelőzésével összefüggő állami 
feladatok ellátásában. Emellett a Hatóság aktívan részt vett az információszabadsággal 
foglalkozó nemzetközi és európai fórumokon is. E konferenciák célja mindenekelőtt a 
szorosabb nemzetközi együttműködés elősegítése, valamint a különböző nemzeti gyakorlatok 
közelítése volt. 

A NAIH korrupció megelőzésével kapcsolatos tevékenységei 

A NAIH számos – hazai és nemzetközi – szakmai vagy tudományos konferencián, előadáson, 
illetve workshopon képviseltette magát. Ezek keretében rendszeresen rávilágít az 
információszabadság és az átláthatóság fontosságára a korrupció megelőzésében, 
visszaszorításában és üldözésében. Ezen túlmenően a NAIH a témához kapcsolódó szakmai 
és tudományos publikációkban is felhívja a szakma és a közvélemény figyelmét e kérdéskör 
kiemelkedő szerepére és összefüggéseire.  

Részvétel az információszabadság előmozdítására irányuló nemzetközi fórumokon 

A NAIH 2017. folyamán két olyan nemzetközi fórumon is képviseltette magát, amelyek célja 
az információszabadság felügyeletére szakosodott nemzeti és nemzetközi intézmények 
közelítése, tevékenységének összehangolása volt.  

A Hatóság jogalkotással kapcsolatos tevékenysége 

2017-ben nem változott lényegesen a Hatóság által véleményezendő előterjesztések száma az 
előző évhez képest. Ugyanakkor jó ötödével nőtt az érdemi kifogást, javaslatot tartalmazó 
észrevételeink száma. Még inkább szignifikáns az eltérés, ha tartalmi szempontok szerint 
vizsgáljuk a javaslatok statisztikáját: 2016-hoz képest duplájára nőtt az adatvédelemmel 
kapcsolatos észrevételek mennyisége, míg az információszabadsággal kapcsolatosoké 
nagyjából a negyedére csökkent.  

A jogi szabályozással kapcsolatos ügyek száma évenként és 
jogforrási szintenként 

Jogforrás/év 2015 2016 2017 
Törvény 79 85 82 
Kormányrendelet 133 98 89 
Miniszteri rendelet 126 83 94 
Kormányhatározat 61 29 33 
Közjogi szervezet-
szabályozó eszközök 

27 20 23 

Összesen 426 315 321 

766



A jogi szabályozással kapcsolatos tervezetekhez tett érdemi 
észrevételek száma 

Észrevételek jellege Észrevételek száma/év 
 2015 2016 2017 
Adatvédelemmel kapcsolatos 298 222 461 
Információszabadsággal 
kapcsolatos 

53 101 28 

Egyéb 137 127 92 
Összesen 488 450 581 

Az Infotv. módosítása 

Az Infotv. módosítására irányuló előkészítő munkában az igazságügyi tárca és a NAIH 
megegyezése alapján a NAIH-nak már a kezdetektől, 2017 januárjától lehetősége volt részt 
venni. A két szerv között rendszeres közvetlen munkakapcsolat alakulhatott ki ügyintézői 
szinten – hivatalos találkozók, észrevételezések közbeiktatásával – a szabályok konkrét 
tartalmának kidolgozására és a kérdések tisztázására.  

A titkos információgyűjtés külső engedélyezési rendszerének reformja 

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) módosítását a 
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) 2016-os ítélete (a továbbiakban: 
Ítélet) teszi szükségessé. A múlt évi beszámoló számot adott a Hatóság Ítélettel kapcsolatos 
javaslatairól, valamint a törvénymódosítás érdekében történő fellépéséről. Az Nbtv. 
módosítás előkészítése áthúzódott 2017-re, ezért most a tárgyévi fejleményeket vesszük 
sorra.  

Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának elnöke felkérte a NAIH elnökét a külső 
engedélyezési reformmal kapcsolatos álláspontjának kifejtésére. E felkérés lehetőséget ad a 
külső engedélyezési rendszer adatvédelmi szempontjainak felvázolására.  

A hatóság további konkrét feladatai a titkos információgyűjtés vizsgálatának 
szabályozásával kapcsolatban  

– A titkos információgyűjtés végrehajtása közbeni ellenőrzés 
– A speciális eszközök alkalmazásának utólagos ellenőrzése  
– A nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés szabályozása az NBSZ adatvédelmi 

auditjának tükrében 
– A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés szabályozása 
– A tiltott adatszerzés büntetőjogi szankcionálása 

A Kormányzati Adattrezor 

Az elektronikus ügyintézésről szóló törvény ad felhatalmazást a biztonsági mentések 
végrehajtási rendeleti szabályozására. E felhatalmazás alapján a Belügyminisztérium 
előkészítette a Kormányzati Adattrezorról szóló kormányrendelet tervezetét. Az előterjesztés 
értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek rendszeres adatmentésre kötelesek 
az informatikai rendszereikből, amelyet át kell adniuk megőrzésre a Kormányzati Adattrezor 
számára. A Kormányzati Adattrezor biztosítja a mentett adatállományok tárolását, vagyis az 
adatforrás szervek rendeltetésszerű működéséhez szükséges adatok megőrzését és 
visszaállíthatóságát arra az esetre, ha az adatátadó szervek valamelyikénél természeti 
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katasztrófa, terrortámadás, vagy más ok folytán sérülnének vagy megsemmisülnének a 
feladatellátáshoz szükséges nyilvántartások.  

A közterületi megfigyelő rendszerek egységes informatikai rendszerbe integrálása 

A Belügyminisztérium által közigazgatási egyeztetésre bocsátott, több törvény módosítását 
érintő előterjesztés arra irányult, hogy a jövőben a rendőrség, a közterület-felügyelet, a 
személyszállítási szolgáltatók, a közútkezelők, az útdíjszedők által, valamint a pénzügyi 
szolgáltatóknál rögzített kép- és hangfelvételeket egy a Belügyminisztériumnak alárendelt, 
központi állami szolgáltató szervhez kelljen továbbítani. A törvénytervezet szerint az 
adatkezelő szervezetek informatikai úton hozzáférést biztosítanak a törvényben feljogosított 
szervezetek számára és ezáltal „az egyenként történő megkeresések mellőzhetők”. A Hatóság 
szerint az ország közterületeit figyelő kamerák képfolyamainak egy állami szerv számára 
történő kötelező átadása aligha lenne úgy értékelhető, hogy az adatvédelmi szempontból nem 
változtat a jelenlegi helyzeten. 

Nemzetközi kapcsolatok  

2017-ben az összes uniós adatvédelmi hatóság leginkább a GDPR és az uniós Bűnügyi 
Irányelv új szabályozási rendszereire való felkészülésre koncentrált. 

A Brexittel kapcsolatban a brit adatvédelmi hatóság megerősítette, hogy a jövőben is 
szorosan együtt kívánnak működni az uniós adatvédelmi munkacsoportokkal, az illetékes brit 
(digitális gazdaságért felelős) miniszter pedig elkötelezett a GDPR teljes körű alkalmazása 
mellett 2018 májusától. Ugyanakkor a Bizottság felhívta a nyilvánosság figyelmét arra, hogy 
2019. március 30-tól az Egyesült Királyság a GDPR értelmében adatvédelmi szempontból 
úgynevezett harmadik országnak minősül, ennek minden következményével együtt. 

Számos bilaterális, regionális és nemzetközi tanácskozás témája volt egy-egy általános vagy 
részletszabályozás gyakorlati kidolgozásának problematikája. Ezek sorából is kiemelkedik a 
2017 októberében Visegrádon megrendezett adatvédelmi hatóságok V4-es találkozója, ahol 
stratégiai és szervezeti kérdéseket vitattak meg a hatóságok vezetői. 

Részvétel a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport munkájában 

A 29-es Adatvédelmi Munkacsoportnak, amely az Európai Unió adatvédelmi irányelvének 
29. cikke alapján látja el elsősorban tanácsadói feladatait, a 2017-es volt az utolsó teljes éve. 
Az új adatvédelmi rendelet, a GDPR értelmében ugyanis helyét 2018 májusától az Európai 
Adatvédelmi Testület veszi át. A Munkacsoport 2017-ben elsősorban a GDPR-ra való 
felkészülésre összpontosította munkáját, és olyan iránymutatásokat fogalmazott meg, 
amelyek a rendelet gyakorlati alkalmazásához nyújtanak segítséget, mind az adatkezelőknek, 
mind a jogalkalmazó hatóságoknak.  

Az iránymutatások az alábbi témákban születtek:  

• Az adathordozhatóság jogáról 
• Az adatvédelmi tisztviselőről 
• A vezető hatóságról 
• Az adatvédelmi hatásvizsgálatról  
• Az adatvédelmi (közigazgatási) bírságról  
• Az adatvédelmi incidens bejelentéséről  
• Az automatizált egyedi döntéshozatalról és a profilozásról  
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• Az érintetti hozzájárulásról  
• Az adatkezelés kapcsán az átláthatóságról  
• A harmadik országba irányuló adattovábbítással összefüggésben több kérdésben is 

 
A 29-es adatvédelmi munkacsoport alcsoportjai, melynek hatóságunk is tagja, üléseinek aktív 
részese.  
 
Ezek a  29-es alcsoportok a következők:  

– Együttműködési Alcsoport (Cooperation Subgroup) 

Az alcsoport feladata volt, hogy az egyablakos ügyintézés, a kölcsönös 
segítségnyújtás és a közös műveletek eljárásait részletesen kidolgozza, ezzel 
kapcsolatban közös álláspontot alakítson ki. Szintén az Együttműködési Alcsoport 
készítette elő a közigazgatási bírságról szóló iránymutatást.  

– GDPR Végrehajtási Eljárások Alcsoport (Enforcement Subgroup) 

A munkacsoport elsődleges célja 2017-ben, hogy a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport 
által kidolgozott eszközökkel különböző valós/generált esettanulmányok útján 
tesztelje a GDPR három együttműködési rendszerét.  

– Nemzetközi Adattovábbítási Alcsoport (International Transfers Subgroup – ITS) 

Kiemelt téma volt a Privacy Shield éves felülvizsgálatában a kereskedelmi 
vonatkozású kérdések vizsgálata, de a 2017-es munkát itt is alapvetően a GDPR-ra 
való felkészülés határozta meg. 

– Határok, Utazás és Bűnüldözés Alcsoport (Borders, Travels and Law 
Enforcement Subgroup – BTLE) 

Ez az alcsoport véglegesítette azt a dokumentum csomagot, amely ajánlásokat 
tartalmaz a Bűnügyi Irányelv fontosabb rendelkezéseinek értelmezésével, elemzésével 
kapcsolatban. 

– Technológiai Alcsoport (Technology Subgroup – TS) 

A TS lett kijelölve az adathordozhatósághoz, az adatvédelmi hatásvizsgálathoz, az 
adatvédelmi incidens jelentéshez és az adatvédelmi tanúsításhoz kapcsolódó 
iránymutatások előkészítésére. 

Részvétel az Európai Unió közös adatvédelmi felügyelő testületeiben 

– A Schengeni Információs Rendszer Adatvédelmét Felügyelő Munkacsoport (SIS 
II SCG)  

A 2013. április 9-én hatályba lépett Schengeni Információs Rendszer második 
generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 
1987/2006/EK számú európai parlamenti és tanácsi rendelet egy vegyes típusú 
koordinációs ellenőrző csoport létrehozását írja elő, amely SIS II koordinációs 
ellenőrző csoportként (Coordinated Supervision Group) alakult meg még 2013 
folyamán és folytatta tevékenységét 2017-ben is.  

– Váminformációs Rendszer Adatvédelmét Felügyelő Munkacsoport (JSA 
Customs és CIS SCG)  

A JSA Customs, mint az EU „régi harmadik pillérébe” tartozó adatokat kezelő 
váminformációs rendszert ellenőrző hatóság feladatai 2017. május 1. után integrálásra 
kerülnek a Vámügyi Információs Rendszer Koordinációs Ellenőrzési Csoportjába 
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(CIS SCG). A JSA Customs hatóság tehát formálisan megszűnt, azonban eddigi 
feladatait és a hatáskörébe tartozó ügyeket a CIS SCG látja el.  

– Eurodac Rendszer Adatvédelmét Felügyelő Munkacsoport (Eurodac SCG) 

A 2013. április 9-én hatályba lépett Schengeni Információs Rendszer második 
generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 
1987/2006/EK számú európai parlamenti és tanácsi rendelet egy vegyes típusú 
koordinációs ellenőrző csoport létrehozását írja elő, amely SIS II koordinációs 
ellenőrző csoportként (Coordinated Supervision Group) alakult meg még 2013 
folyamán és folytatta tevékenységét 2017-ben is. 

– Vízuminformációs Rendszer Adatvédelmét Felügyelő Munkacsoport (VIS SCG) 

– Europol Együttműködési Testület (Europol Cooperation Board) 

Az Europol Együttműködési Testülete (Europol Cooperation) összesen három ülést 
tartott 2017-ben, amelyen Magyarországot a NAIH képviselte. 

– Távközléssel foglalkozó nemzetközi adatvédelmi munkacsoport (International 
Working Group on Data Protection in Telecommunications - IWGDPT) 

A munkacsoport 2017-ben véleményt fogadott el az e-learning megoldások során 
kezelt személyes adatokról; a domain regisztrációs nyilvántartást vezető ICANN 
whois adatbázisának adatvédelmi kérdéseiről; a titkosszolgálati adatgyűjtés 
nemzetközi alapelveiről; a firmware és szoftver frissítések és az elszámoltathatóság 
adatvédelmi alapelvének a kérdésköréről; a határon átnyúló bűnüldözési 
adatigényléssel kapcsolatos kérdéskörökről. 

– Délkelet-európai Rendőri Együttm űködési Egyezmény (Police Cooperation 
Convention for Southeast Europe - PCC SEE) 

Az Egyezményhez Magyarország a 2012. évi XCII. törvény 2012. december 11-ei 
hatályba léptetésével csatlakozott. Az Egyezmény célja, hogy növelje a biztonságot a 
térségben és felkészítse a nyugat-balkáni országokat az európai uniós tagságra. 

A NAIH nemzetközi projektjei 

Macedón projekt 

Az EUROPAID által finanszírozott „Support to access to right on protection of personal 
data in Macedonia” pályázat keretében, amelyben a NAIH konzorciumi partnerként vesz 
részt, 2017-ben is folytatódtak a szakértői tanulmányutak 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 projekt részeként a Macedón Adatvédelmi Hatóság 
munkatársai 2017 júliusában egy budapesti látogatás során közvetlenül megismerhették a 
Hatóság belső működését és eljárásait, valamint látogatást tettek a Magyar Telekom Nyrt.-
nél, ahol a vállalat belső adatvédelmi felelősével konzultáltak.  

STAR Project 

2017 novemberében a budapesti kick-off találkozóval kezdetét vette az új uniós adatvédelmi 
projektünk – STAR Project (Support Training Activities on the data protection Reform) – 
megvalósítási szakasza. A 24 hónapos projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul 
meg, partnerek a NAIH mellett a brüsszeli Vrije Universiteit (VUB) és a brit Trilateral 
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Research Ltd. (TRI), célja a GDPR-hoz kapcsolódó, adatvédelmi hatóságok és adatvédelmi 
tisztviselők részére szóló képzési anyagok összeállítása és tesztelése. A projekttel 
kapcsolatban a https://projectstareu.wordpress.com/ weboldalon találhatók további 
információk. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2017. évi összesített előirányzataihoz 
kapcsolódó teljesítések levezetése 
 

 

Megnevezés 

2016. 
évi tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 5/1 5/4 

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

Kiadás 605,5 642,3 642,3 739,4 671,8 111% 91% 
ebből: 
személyi 
juttatás 

370,6 411,8 411,8 429,0 407,7 110% 95% 

Bevétel 35,1 0,0 0,0 45,9 45,9 131% 100% 
Támogatás 573,8 642,3 642,3 643,2 643,2 112% 100% 
Költségvetési 
maradvány 

56,4 – – 50,3 50,3 89% 100% 

Létszám (fő) 68 73 70 70 70 134% 100% 
 

A 2017. évi költségvetési tervezéshez általunk benyújtott, működési és fejlesztési célú 
igényeinket alátámasztó dokumentumok alapján, az Országgyűlés által elfogadott 2017. évi 
költségvetési támogatás 11,9%-kal, 68,8 millió forinttal haladta meg a 2016. évi eredeti 
előirányzatot. Ennek fő magyarázata a 2018. év május 25-én életbe lépő és alkalmazandó 
GDPR-ra való felkészüléssel járó hatósági többletfeladathoz rendelt többlet forrás. A kiadási 
előirányzat – a módosított előirányzathoz képest –, amely nagyobb részben a működési 
költségvetésünket érintette, 11%-os növekedést mutat, egyenes arányban a személyi juttatás 
növekedésével, ami 10%-os. Ennek magyarázata, hogy a GDPR 2018. évi hatályba lépésével, 
a 2017. évi előkészületi fázisának többletfeladatai ellátásához, valamint az új, titokfelügyeleti 
jogkör személyi feltételeinek megteremtéséhez szükséges többlet anyagi forrásra volt 
szükség. Az egyéb bevételi előirányzat 10,8 millió forint növekedést mutat az előző évhez 
képest. Ennek oka a lényegesen több számú uniós kiküldetés visszatérítése, a KÖFOP 
pályázat kapcsán 25 millió forint előleg 2017. évi lehívása, valamint az Arcades gyermekjogi 
projekt 2016. évi lezárása utáni, 2017. évi pénzügyi rendezéshez kapcsolódó 2,5 millió 
bevételre vezethető vissza.   
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság, mint költségvetési szerv 2017. évi 
intézményi szintű előirányzataihoz kapcsolódó teljesítési adatai: 

millió forintban egy tizedessel                       fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadás-
ból 

személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény 
szerinti előirányzat 

642,3   642,3 411,8 73 

Módosítások jogcímenként           
Maradvány igénybevétele 50,3 50,3 

 
4,6   

Bérkompenzáció 0,2 
 

0,2 0,1   
Garantált bérminimum 0,7  0,7 0,6   
KÖFOP Projekt 25,0 25,0  19,5  
Többletbevétel 20,9 20,9    
Átcsoportosítás 
intézményi hatáskörben 

   -7,6  

2017. évi módosított 
előirányzat 739,4 96,2 643,2 429,0 70 

 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása teljes egészében teljesült 
2017-ben. Ebből a személyi előirányzatra fordítódott 4,6 millió forint.  

A 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat értelmében a Hatóság részére térített bérkompenzáció 
0,2 millió forint, melyből 0,1 millió forint a személyi előirányzatot érintette.  

A NGM/2.977/5/2017. és NGM/2.977/32/2017. iktsz. levelek alapján a Hatóság részére 
térített garantált bérminimum 0,7 millió forint, melyből 0,6 millió forint a személyi 
előirányzatot érintette.  

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00029 projektben leírt támogatási előleg első részletét (25 
millió Ft-ot) Hatóságunk előirányzatosította. 

Az egyéb többletbevétel összesen 21 millió forint volt, melyből a személyi előirányzatunkra 
nem történt átcsoportosítás. A többletbevétel az uniós kiküldetések, részvételek utazási 
kiadásainak és az ARCADES projekt lezárása utáni, végelszámolás visszatérítéséből, az audit 
bevételekből és BCR bevételekből tevődik össze.  

A személyi előirányzatból 7,6 millió forint átcsoportosítása történt a dologi kiadásokra, 
valamint az egyéb működési célú előirányzatra.  

 
A kiadási előirányzat teljesítése  

             adatok millió Ft-ban 

 Kiadási jogcímek 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Maradvány  

Személyi juttatások 429 407,8 21,2 
Munkaadókat terhelő járulékok 104,2 98,6 5,6 
Dologi kiadások 130,7 114,7 16 
Egyéb működési célú kiadások 10,6 10,6 0 
Beruházások 63,5 40,2 23,3 
Felújítások 1,5 0 1,5 

Összesen 739,5 671,9 67,6 

772



773



 

774



2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 615,0 642,3 -- 671,875,320,90,9642,3 739,4

1. Költségvetési szerv 605,5 642,3 -- 671,875,320,90,9642,3 739,4
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 370,6 411,8 -- 407,716,4--0,8411,8 429,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 105,3 103,0 -- 98,6-3,84,90,1103,0 104,2

01/03  Dologi kiadások 105,6 105,9 -- 114,824,70,1--105,9 130,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 10,610,6------ 10,6

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

02/06  Beruházások 24,0 19,1 -- 40,128,415,9--19,1 63,4

02/07  Felújítások -- 2,5 -- ---1,0----2,5 1,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 9,5 -- -- ---------- --

9,5 -- -- ---------- --
BEVÉTELEK 35,1 -- -- 45,925,020,9---- 45,9

1. Költségvetési szerv 35,1 -- -- 45,925,020,9---- 45,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 56,4 -- -- 50,350,3------ 50,3

1. Költségvetési szerv 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 9,5 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2

1. Költségvetési szerv 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 68,0 -- -- 70,0-------- --

1. Költségvetési szerv 68,0 -- -- 70,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,3 -- -- -- -- -- -- -- 67,6
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( X 1231 )21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( 01111 Államhatalom )121

KIADÁSOK 605,5 642,3 -- 671,875,320,90,9642,3 739,4 -- --

1 Működési költségvetés 581,5 620,7 -- 631,747,95,00,9620,7 674,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 370,6 411,8 -- 407,716,4--0,8411,8 429,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 359,2 401,2 -- 399,4------401,2 418,9

Külső személyi juttatások 11,4 10,6 -- 8,3------10,6 10,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

105,3 103,0 -- 98,6-3,84,90,1103,0 104,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 105,6 105,9 -- 114,824,70,1--105,9 130,7 -- --

Készletbeszerzés 11,1 10,0 -- 14,7------10,0 16,3

Kommunikációs szolgáltatások 10,9 12,0 -- 13,5------12,0 18,1

Szolgáltatási kiadások 45,3 44,6 -- 40,8------44,6 46,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 18,1 18,0 -- 25,5------18,0 26,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20,2 21,3 -- 20,3------21,3 23,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 10,610,6------ 10,6 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 10,6-------- 10,6

2 Felhalmozási költségvetés 24,0 21,6 -- 40,127,415,9--21,6 64,9 -- --

 / 6 Beruházások 24,0 19,1 -- 40,128,415,9--19,1 63,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,4 -- -- 1,5-------- 1,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése 7,8 1,3 -- 2,4------1,3 2,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2,9 7,0 -- 19,3------7,0 37,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7,8 7,0 -- 8,4------7,0 8,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5,1 3,8 -- 8,5------3,8 13,5

 / 7 Felújítások -- 2,5 -- ---1,0----2,5 1,5 -- --

Informatikai eszközök felújítása -- 1,3 -- --------1,3 1,2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- 0,5 -- --------0,5 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 0,7 -- --------0,7 0,3

BEVÉTELEK 35,1 -- -- 45,925,020,9---- 45,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4,5 -- -- 25,025,0------ 25,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4,5 -- -- 25,0-------- 25,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 9,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9,5 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 6,4 -- -- 2,9--2,9---- 2,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 6,4 -- -- 2,9-------- 2,9

4 Működési bevételek 14,7 -- -- 15,5--15,5---- 15,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 4,2 -- -- 4,1-------- 4,1

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 9,2 -- -- 10,3-------- 10,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,5--2,5---- 2,5

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3

Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 46,9 -- -- 50,3-------- 50,3

TÁMOGATÁSOK 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2

Központi, irányító szervi támogatás 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 68,0 -- -- 70,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,3 -- -- -- -- -- -- -- 67,6

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )221 2

KIADÁSOK 9,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 9,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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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, független államigazgatási szerv (Ebktv. 33. 
§). Mint államigazgatási szerv, hatósági eljárása során az Ebktv-n túl az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint jár el. A hatóság 
számára feladatot csak törvény állapíthat meg, döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, 
határozataival szemben bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Törvényszéktől.  
 
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 
saját határozataiba történő beépítésére. A hatóság részt vesz több nemzetközi szervezet 
munkájában. Meghívottként rendszeresen jelen van az Igazságügyi Minisztérium által 
koordinált Emberi Jogi Munkacsoport ülésein, a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság 
valamint a Roma Integrációs Tanács ülésein. 
 
Az Egyenlő Bánásmód hatóság 2017. évi tevékenysége a számok tükrében 
 
A hatósági tevékenységének fő területét 2017-ben 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, ENSZ) történő kapcsolattartás képezte. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2017-ben 1 423 db szakmai ügyet vizsgált, a tárgyévben 
1 288 írásos beadvány érkezett. A fenti ügymennyiségből határozattal zárt le 285 ügyet, 
végzéssel 116 ügyet, tájékoztató levelet írt a beadványozónak 1 003 esetben, év végén 
folyamatban volt 135 ügy, amely áthúzódott 2018-ra. 
 
A legtöbb panasz Budapestről, Pest és Fejér megyéből érkezett, a legkevesebb panaszos pedig 
Heves, Vas és Nógrád megyékből kezdeményezte a hatóság eljárását. 
 
A 2017-ben vizsgált ügyekben a kérelmezők a védett tulajdonságok közül a 
panaszbeadványban leggyakrabban a fogyatékosságot, a nemzetiséghez való tartozást és 
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egyéb helyzetet jelölték meg. A hatóság határozataiban a kérelmező fogyatékosságával 
kapcsolatban állapította meg leggyakrabban az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét 
(6 ügy).  
 
A diszkrimináció főbb területei a következők voltak: 
Foglalkoztatás, köz- és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés valamint oktatás.  
A jogsértések megállapítása e területekre figyelemmel az alábbiak szerint alakult: 
foglalkoztatásnál 13 esetben, köz- és egyéb szolgáltatásoknál 9 esetben, oktatásnál 4 esetben 
született megállapító határozat. 
 
2017-ben 285 közigazgatási döntés született. A hatóság eljárása 112 esetben elutasító 
határozattal, 66 esetben eljárást megszüntető végzéssel zárult (eredménytelen hiánypótlási 
felhívás, visszavont kérelem), 44 esetben érdemi vizsgálat nélküli elutasítással végződött. A 
hatóság 30 esetben állapította meg, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód 
követelményét és 27 esetben a felek egyezségkötését jóváhagyó határozatot hozott. 
 
A szankciók körében a hatóság a legtöbb esetben (23 eset) eltiltotta az eljárás alá vont 
ügyfelet a további jogsértő magatartástól. Bírság kiszabására 15 alkalommal és összesen 7,9 
millió forint összegben került sor, a bírság legmagasabb összege alkalmanként 2,0 millió 
forint volt. Ezen felül 8 esetben, összesen 1,2 millió forint összegben eljárási bírság is 
kiszabásra került. 
A határozat nyilvánosságra hozatalának elrendelését 13 ügyben tartalmazta a közigazgatási 
döntés a hatóság, illetve az eljárás alá vont ügyfél honlapján.  
 
A hatóság döntéseivel szemben benyújtott kereseteket a Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság bírálta el, 2017-ben 17 esetben elutasította a kereseti kérelmet, 3 esetben 
hatályon kívül helyezte a hatóság döntését, ebből 2 esetben utasította a hatóságot új eljárás 
lefolytatására. 
 
Az egyenlőbánásmód referensi hálózat referensei 2017-ben 73 kérelmet továbbítottak a 
hatósághoz és 1618 ügyben regisztrációs lapot vettek fel az ügyfelek meghallgatásáról, ez 
utóbbi eseteknél az ügyfél nem kérte a hatósági eljárás megindítását. 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
 
A hatóság 2017-ben is tagja volt az Equinetnek, amelynek munkájához személyesen is 
hozzájárultunk. 2017. március 1-jén részt vettünk a Brüsszelben megtartott, 
antidiszkriminációs politikával foglalkozó munkacsoport ülésén, amelyen – egyebek mellett – 
elfogadták a csoport munkatervét, megkezdték az előkészületeket a decemberre tervezett 
migrációs konferenciára, bemutatták az esélyegyenlőségi szervezetek tevékenysége a fiatalok 
egyenlő bánásmódhoz való jogának érvényesítése és az esélyegyenlőségük előmozdítása terén 
című kiadványt. 
 
2017. március 9-10-én ugyancsak az Equinet szervezésében Zágrábban megrendezett 
szemináriumon vettünk részt. Ennek témája az egyenlő bánásmóddal foglalkozó 
szervezeteknek az értelmi fogyatékos személyekkel szembeni hátrányos megkülönböztetés 
elleni fellépése, szerepe volt. A szeminárium egyben gyakorlati képzést is nyújtott a 
résztvevőknek, hiszen az volt a célja, hogy az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek 
hatékonyabban tudjanak foglalkozni a hozzájuk kerülő, az értelmi fogyatékos személyeket érő 
diszkriminációs panaszokkal. A konferencia mottója egy Rusi Stanev idézet volt: „Nem 
vagyok tárgy. Ember vagyok. A szabadság engem is megillet.” 
 

781



2017. március 13-14-én kollégánk az ERA (Európai Jogakadémia) képzésén vett részt. A 
képzés témája az európai antidiszkriminációs joganyag gyakorlati alkalmazása volt, amelyen 
a résztvevők áttekintést kaptak a faji és a foglalkoztatási irányelvek által szabályozott 
területekről, az ezekhez kapcsolódó esetjogról. 
 
2017. március 23-án Budapesten rendezték meg az Equinet nemi egyenlőséggel foglalkozó 
munkacsoportjának soron következő ülését, amelynek házigazdája az Alapvető Jogok 
Biztosának Hivatala volt. Az ülésen részt vett az EBH képviseletében kijelölt munkacsoport 
tag. 
 
2017. május 23-24-én a korábbi évekhez hasonlón a hatóság elnöke és munkatársa részt vett 
az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának soron következő ülésén, 
amelynek témája a testület 2. számú ajánlásának felülvizsgálatára készített tervezet 
megvitatása volt.  
 
2017. május 31-én a hatóság munkatársa részt vett az Equinet Szófiában megrendezett kvázi 
bírói fórummal rendelkező munkacsoport tagjai részére szervezett ülésen. Az ülésen a 
munkacsoport tagok személyesen részt vehettek a bolgár hatóság által tartott három 
tárgyaláson, ahol az ottani szervezet eljárásáról szereztek tapasztalatot. 
 
2017. szeptember 19-én az Equinet Zágrábban tartotta meg az antidiszkriminációs 
politikákkal foglalkozó munkacsoportjának második ülését. A rendezvény fő témája a 
munkacsoport által készített, az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezeteknek az LMBTQI 
emberek érdekében végzett tevékenységét bemutató kiadvány megjelenése, valamint az 
alapvető jogok biztosának (ombudsman) intézménye volt.  
 
2017. augusztus 31-én részt vettünk az Equinet egyenlő munkáért egyenlő bér, nemi alapú 
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén témában Brnóban rendezett 
munkacsoport ülésén. A tréningen számos, az Európai Bíróság által készített esetet elemeztek 
a résztvevők, és megvitatták az egyes tagállamok nemzeti jogalkotásában megmutatkozó 
különbségeket. 
 
2017. október 11-én volt az Equinet éves rendes közgyűlése Brüsszelben, amelyen a 
hatóságot az elnök és a Hatósági és Jogi Főosztály vezetője képviselte. 
 
2017. november 10-én munkatársunk részt vett az Equinet Athénban megtartott 
esélyegyenlőségi joggal foglalkozó munkacsoportjának ülésén. 
 
2017. december 1-jén munkatársunk részt vett az Európai Bizottság Jogérvényesülési és 
Fogyasztópolitikai Főigazgatósága által Brüsszelben rendezett szemináriumon. 
 
Kommunikáció 

 
Kommunikációs szempontból a 2017-es év a tudásmegosztás éve volt. Az EBH-füzetek 
szakmai kiadványsorozatban két újabb elektronikus kötet jelent meg az „Egyéb helyzet, mint 
védett tulajdonság megjelenése az Egyenlő Bánásmód Hatóság joggyakorlatában” és „Az 
Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az oktatás területén előforduló diszkriminációról” 
címmel. 2017-ben először, valamennyi kiadott kötet megjelent nyomtatott formában és angol 
fordításban is, terjesztésük szakmai partnereinknél folyamatos.  
Ugyancsak megjelent a hatóság megbízásából végzett, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 
jogtudatosság mértékét és mintázatait vizsgáló kutatássorozat 3. hullámának 2017. évi 
eredményeit bemutató és elemző tanulmánykötet is. 
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Twit-filmet készítettünk az egyenlőbánásmód-referensi hálózatról, amelyet digitális 
csatornákon és az Equinet #MeetNEBs kampányában mutattunk be.  
A hatósági eljárás akadálymentes eléréséhez jelelt film, a jogorvoslati eljárás és a hatóság 
népszerűsítéséhez film animáció előkészítő munkái kezdődtek el az év utolsó negyedében.  
A sajtó 510 alkalommal tudósított a hatóság tevékenységéről, munkatársai 30 esetben 
fordultak közvetlenül a hatósághoz.  
2017-ben a hatóság honlapja 108 000 oldalletöltés mellett 37 004 egyedi látogatót regisztrált. 
Felületén 54 jogesetet, 12 nyilvános határozatot, 3 bírósági döntést és 8 szakmai hírt 
tekinthettek meg a látogatók.  
A hatóság közösségi oldala 8 300 oldalkedvelést generált, a legnépszerűbb poszttal  4 000 
felhasználót értünk el.  
 
1. Az előirányzatok alakulása 

 
Egyenlő Bánásmód Hatóság cím/alcím millió forintban egy tizedessel             fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 384,4 1,0 383,4 158,4 27 
Módosítások jogcímenként            
Kormány hatáskörű előirányzat módosítás           
 - 432/2016. (XII.15.) Korm. R. szerinti 
kompenzáció 

0,2   0,2 0,1 
  

Irányító szerv hatáskörű előirányzat 
módosítás 

        
  

 - intézményi többletbevételek 0,2 0,2       
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás           
 - maradvány igénybevétel 57,4     4,6   
 - átcsoportosítás       -5,7   
2017. évi módosított előirányzat 442,2 1,2 383,6 157,4 27 

 
Kormány hatáskörű előirányzat módosítás keretében az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat 
alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja címén 
1 főt érintően 0,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra. 
 
2017. évben irányítószervi hatáskörben 0,2 millió forint többletbevétel előirányzatosítására 
került sor, melyből dologi kiadási keretünket növeltük meg.  
 
Intézményi hatáskörű előirányzat módosításokat - összesen 57,4 millió forint összegben – a 
következők miatt hajtottunk végre: 
- felhasználásra került a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 41,4 millió 

forintos összege; 
- az 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében előirányzatosításra került a 2016. 

évről áthúzódó meghiúsult kötelezettségvállalásból adódó 0,4 millió forint, mely 
átutalásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet részére; 

- az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján előirányzatosításra került a 2016. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 15,6 millió forintos összege, mely 
átutalásra került a Miniszterelnökség fejezet részére; 

- kiemelt előirányzataink közötti nullszaldós átcsoportosítás valósult meg 12,6 millió forint 
összegben. 
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 

Egyenlő Bánásmód Hatóság cím/alcím  

Megnevezés 

2016. 
évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   331,3 384,4 384,4 442,2 350,4 105,8 79,2 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

137,1 158,4 158,4 157,4 151,4 110,4 96,2 

Bevétel   3,1 1,0 1,0 1,2 1,2 38,7 100,0 

Támogatás   333,4 383,4 383,4 383,6 383,6 115,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  52,2 – – 57,4 57,4 110,0 100,0 

Létszám (fő)    22 27 27 27 23     

 
A személyi juttatások és a létszám alakulása 
 
A személyi juttatások 2017. évi eredeti előirányzata 158,4 millió forint volt.  Ezt az összeget 
az előző évi maradvány felhasználása (4,6 millió forint), a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja (0,1 millió forint), továbbá az egyéb intézményi 
hatáskörű (-5,7 millió forint) módosítások együttesen 157,4 millió forintra módosították. 
Az év folyamán keletkező ideiglenes bérmegtakarításból kisebb részben a dologi kiadásoknál 
és munkaadókat terhelő járulékoknál jelentkező többletkiadások finanszírozására, nagyobb 
részben felhalmozási kiadási céllal, mindösszesen 5,7 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 18 fő részesült 
teljesítményértékelés alapján pénzjutalomban, év végén pedig ajándékutalvány juttatásra 
került sor. 
 
Az illetmény +5,0 - +30%-os mértékű eltérítése 14 fő esetében valósult meg, a fennmaradó 
létszám illetmény beállási szintje 100%-os volt. Fentiek hatására a 2017. évi átlagos keresetek 
az előző évhez viszonyítva 3,1 %-os növekedést mutatnak.  
A hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások mellett 6,4%-os arányt képviseltek a külső személyi juttatások. 
 
A személyi juttatások 2017. évi teljesítési adata mindösszesen 151,4 millió forint volt. 
 
A hatóság határozatlan időre engedélyezett költségvetési létszáma 27 fő volt. Az állományba 
tartozók 2017. december 31-i záró létszáma 23 fő volt, melyből 22 fő köztisztviselő, 1 fő 
munkavállaló. Állományon kívül 1 főt megbízási jogviszonyban foglalkoztattunk. Éves 
átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő volt, melyből szakmai tevékenységet látott el 18 
fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 5 fő. Felsőfokú végzettséggel a foglalkoztatottak 
közül 20 fő rendelkezett. Az időszak végén a munkajogi záró létszám 28 fő volt. 
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Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 42,5 millió forintról - a személyi 
juttatásoknál már szerepeltetett tényezők, továbbá a szociális hozzájárulási adó mértékének 5 
százalékos csökkenése miatt - év közben 40,2 millió forintra módosult. A tényleges 
felhasználás 36,7 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 149,8 millió forint volt, melyet év 
közben az alábbi tényezők befolyásoltak:  
− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása (30,1 millió forint); 
− személyi juttatás előirányzat megtakarításaiból történt átcsoportosítás (0,6 millió forint);  
− befolyt többletbevételeink előirányzatosítása (0,2 millió forint); 
Mindezek hatására a dologi kiadások előirányzata 180,7 millió forintra módosult. 
 
Dologi kiadásaink között az előző költségvetési év szintjén alakultak a készletbeszerzések, 
melyek 2,7 millió forintot tettek ki.  
 
Kommunikációs szolgáltatásokra 9,5 millió forintot fordítottunk, mely összeg 
nagyságrendileg megegyezik az előző évi kiadásokkal. 
 
Szolgáltatási kiadásokra 90,6 millió forintot költöttünk, melynek 48,2 %-át (43,7 millió 
forint) az elhelyezéshez kapcsolódó irodabérleti díjak tették ki, míg 39,0 millió forintot (43,0 
%-át) a szakmai tevékenységet segítő (referensi hálózat, belső ellenőrzés) szolgáltatási 
kiadások adták.  
 
A vásárolt termékek és szolgáltatások után 22,7 millió forint általános forgalmi adó költség 
merült fel. 
 
Belföldi és külföldi kiküldetésekre 1,0 millió forintot fordítottunk, mely az egyre aktívabb 
nemzetközi kapcsolattartás mellett az előző évi szinten alakult.  Az utak jelentős hányadánál a 
szállás- és az útiköltséget a külföldi partner biztosította, vagy utólag megtérítette. 
 
A reklám és propaganda kiadásokra fordított kiadásaink (2,5 millió forint) előző évhez képest 
jelentős csökkenést mutatnak, mivel az év során a kommunikációs kampányok helyett a 
tudásmegosztásra fordítottuk a nagyobb hangsúlyt. 
 
A dologi kiadások 2017. évi teljesítési adata mindösszesen 129,8 millió forint volt.  
 
Egyéb működési célú kiadások 
 
A nemzetközi tagsági díjak, a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatti 
befizetési kötelezettség és az előző évről áthúzódó meghiúsult kötelezettségvállalásból 
keletkezett maradvány elvonásából adódóan 7,7 millió forintban teljesültek.  
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Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Felújítás címén eredeti előirányzatot nem terveztünk. Intézményi hatáskörben végrehajtott 
átcsoportosításból év közben 1,5 millió forint értékben újrakárpitoztattuk és felújíttattuk az 
elnöki iroda bútorait. 
 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 33,4 millió forint volt, melyet év 
közben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása és a kiemelt 
előirányzatok között saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás 39,1 millió forintra 
módosított. Év közben 7,7 millió forintot használtunk fel belőle kommunikációs célú szoftver, 
számítástechnikai és irodatechnikai eszközök vásárlására, valamint az elnöki titkársági 
bútorok cseréjére. A tárgyalóhelyiségben ügyfélhívó berendezést és indukciós hurkot 
szereltettünk, biztosítva az akadálymentes igénybevételt. 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 
 
Ezen a jogcímen került előirányzatosításra az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján a 
2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 15,6 millió forintos összege, mely 
átutalásra került a Miniszterelnökség fejezet részére. 
 
Intézményi bevételek alakulása, jellege, típusai 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2017. évre összeállított elemi költségvetésében 1,0 millió 
forint működési bevételt tervezett, melyből az év folyamán 0,4 millió forint folyt be.   
 
Év közben 0,8 millió forint terven felüli a hatósági jogkörhöz köthető bevétel keletkezett az 
eljárási és perköltségek visszatérítéséből.  
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 383,6 millió forint, míg az előző évi 
maradvány felhasználás 57,4 millió forint volt. 
 
Követelések  

A követelések 2017. évi záró állománya 0,9 millió forint volt. A követelések 18 %-a eljárási 
illetve perköltség, 82 %-a pedig az év végén meglévő előlegek állománya. 

A kisösszegű követelés nyilvántartásból történő kivezetése - behajthatatlanság miatt - 2017-
ban 2 esetben 30 ezer forint volt.  
 
Költségvetési maradványok alakulása 

 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenységének 2016. évi költségvetési maradványa 
57,4 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 41,4 millió forint. 
 
A 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása: 

− Személyi juttatás                                        4,6 millió forint, 
− Munkaadókat terhelő járulék                     4,5 millió forint,  
− Dologi kiadások                                       30,1 millió forint, 
− Intézményi beruházás                                2,2 millió forint. 

 
A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzatokon keletkezett 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány a megbízási jogviszonyban 
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foglalkoztatottak december havi megbízási díjából, továbbá az év végi ajándékutalványból és 
a juttatáshoz kapcsolódóan jelentkező közteher fizetési kötelezettségből adódott. 
 
A dologi kiadások előirányzatán jelentkező kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
tartalmazta 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 kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány a Kommunikációs és Partnerségi Főosztály kapacitásbővítésével, 
számítástechnikai berendezéseink korszerűsítésével és az elnöki titkársági berendezés 
cseréjével összefüggésben jelentkezik. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenységének 2017. évi költségvetési maradványa 
91,8 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 35,1 millió forint. 
 
A 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása: 

− Személyi juttatás                                       2,4  millió forint, 
− Munkaadókat terhelő járulék                    3,5  millió forint,  
− Dologi kiadások                                      28,6  millió forint, 
− Intézményi beruházás                               0,6  millió forint. 

 
A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok 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 kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
tartalmazta 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 és a 2018. évre áthúzódó 
teljesítésű beszerzéseket. Előző összeg tartalmazza a hatóság 2018. évi kommunikációs terve, 
a hatósági eljárás akadálymentes eléréséhez készülő jelelt film, illetve a jogorvoslati eljárás és 
a hatóság népszerűsítéséhez készülő film animáció költségeit. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi (13,0 millió forint) a hatóság 
elhelyezésével összefüggően fedezetbiztosítási számlára elhelyezett összeg.   
 
Az intézményi beruházások előirányzatán jelentkező kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány tároló bútor beszerzéssel összefüggésben jelentkezik. 
 
Kötelezettségek  

2017. évet 5,4 millió forint kötelezettség állománnyal zártuk, mely számlák áruszállítással és 
szolgáltatás igénybevétellel voltak kapcsolatosak. 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 331,3 384,4 -- 350,457,40,20,2384,4 442,2

1. Költségvetési szerv 327,1 384,4 -- 350,457,40,20,2384,4 442,2
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 137,1 158,4 -- 151,4-1,1--0,1158,4 157,4

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38,1 42,5 -- 36,7-2,4--0,142,5 40,2

01/03  Dologi kiadások 131,8 149,8 -- 129,830,70,2--149,8 180,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 4,3 0,3 -- 7,77,4----0,3 7,7

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

02/06  Beruházások 15,8 33,4 -- 7,75,7----33,4 39,1

02/07  Felújítások -- -- -- 1,51,5------ 1,5

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,615,6------ 15,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4,2 -- -- ---------- --
4,2 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3,1 1,0 -- 1,2--0,2--1,0 1,2

1. Költségvetési szerv 3,1 1,0 -- 1,2--0,2--1,0 1,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 52,2 -- -- 57,457,4------ 57,4

1. Költségvetési szerv 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6

1. Költségvetési szerv 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 22,0 -- -- 23,0-------- --

1. Költségvetési szerv 22,0 -- -- 23,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 57,4 -- -- -- -- -- -- -- 91,8
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( X 1231 )22

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )122

KIADÁSOK 327,1 384,4 -- 350,457,40,20,2384,4 442,2 -- --

1 Működési költségvetés 311,3 351,0 -- 325,634,60,20,2351,0 386,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 137,1 158,4 -- 151,4-1,1--0,1158,4 157,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 132,5 153,8 -- 141,7------153,8 144,9

Külső személyi juttatások 4,6 4,6 -- 9,7------4,6 12,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

38,1 42,5 -- 36,7-2,4--0,142,5 40,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 131,8 149,8 -- 129,830,70,2--149,8 180,7 -- --

Készletbeszerzés 2,7 3,8 -- 2,7------3,8 2,7

Kommunikációs szolgáltatások 9,1 14,7 -- 9,5------14,7 31,0

Szolgáltatási kiadások 85,6 103,0 -- 90,6------103,0 108,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 9,7 4,8 -- 3,5------4,8 7,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 24,7 23,5 -- 23,5------23,5 31,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,3 0,3 -- 7,77,4----0,3 7,7 -- --

Nemzetközi kötelezettségek -- 0,3 -- --------0,3 --

Elvonások és befizetések -- -- -- 6,9-------- 6,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,0 -- -- 0,5-------- 0,5

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0,3 -- -- 0,3-------- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 15,8 33,4 -- 24,822,8----33,4 56,2 -- --

 / 6 Beruházások 15,8 33,4 -- 7,75,7----33,4 39,1 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,2 10,0 -- 0,6------10,0 10,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,7 13,0 -- 3,2------13,0 14,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10,5 3,3 -- 2,3------3,3 5,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,4 7,1 -- 1,6------7,1 8,3

 / 7 Felújítások -- -- -- 1,51,5------ 1,5 -- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 1,4-------- 1,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,615,6------ 15,6 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,6-------- 15,6

BEVÉTELEK 3,1 1,0 -- 1,2--0,2--1,0 1,2 -- --

3 Közhatalmi bevételek 0,6 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

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

4 Működési bevételek 0,9 1,0 -- 0,4---0,6--1,0 0,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,2 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,6 1,0 -- 0,4------1,0 0,4

5 Felhalmozási bevételek 1,6 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4

Maradvány igénybevétele 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 48,0 -- -- 57,4-------- 57,4

TÁMOGATÁSOK 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6

Központi, irányító szervi támogatás 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 22,0 -- -- 23,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 57,4 -- -- -- -- -- -- -- 91,8

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )222 1

KIADÁSOK 4,2 -- -- ---------- -- -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

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

792



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. 
 
A Hivatal küldetése, hogy a felhasználók megfizethető áron, biztonságosan és jó minőségben 
jussanak hozzá az energetikai és közműszolgáltatásokhoz. Ennek érdekében 2017-ben is 
következetesen ellenőrizte a villamosenergia-, földgáz-, távhő- és víziközmű-szolgáltatási 
piacok folyamatait, és felügyelte az engedélyesek tevékenységét. Az energiapiac és a 
közműszektor hatékony működése érdekében a Hivatal tavaly 18 rendeletet adott ki és több 
mint 5000 határozatot hozott. Engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási, illetve ár- és 
díjelőkészítői feladatok mellett továbbra is kiemelt figyelmet kap a fogyasztóvédelmi és 
energiahatékonysággal kapcsolatos kötelezettségek. 
A Hivatal aktív közreműködésével 2017. január 1-jével életbe lépett az új megújuló energia 
támogatási rendszer (METÁR), amely a korábbi rendszerrel szemben a piaci támogatási 
mechanizmusok felé tett lépést.  

 
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 2017. 
évben elvégzett feladatok a következők: 
 
− Villamos energia: A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete 

keretében a Hivatal 2017-ben összesen 3 636 határozatott hozott, ezen belül pedig 51 új 
engedélyt adott ki. A Hivatal a megújuló energiaforrást hasznosító termelők kérelmei 
alapján 2 315 esetben állapított meg kötelező átvételi jogosultságot, emellett 
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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 
feladatokban a MAVIR ZRt.-vel és a HUPX Zrt.-vel együttműködve vett részt.   

− Földgáz: A Hivatal a földgázpiaci szereplők engedélyezését és felügyeletét, valamint a 
földgáz árszabályozást érintően 2017-ben összesen 196 határozatot és 52 végzést hozott. 
A Hivatal 9 új működési engedélyt adott ki, visszavonta 1 egyetemes szolgáltató, 1 
földgázelosztó és 4 korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyes működési engedélyét. 
Az év során több mint 28 esetben módosította a korábban kiadott működési engedélyeket, 
az engedélyesi üzletszabályzatok és szabályzatok témakörben pedig 40 döntést hozott. A 
Hivatal kötelezést és/vagy bírságot tartalmazó határozatot 63 esetben hozott, míg 10 éves 
fejlesztési terv, korlátozási besorolás és Open Season (nyílt kapacitás felajánlási) eljárás 
jóváhagyása és egyéb tárgyban is több esetben hozott döntést. 
2017-ben 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 utolsó lépéseként 2016. 
decemberében, a korábban GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. által ellátott 
felhasználók az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (volt FŐGÁZ) közvetlen ellátásába 
kerültek. 2017. július 1-jére a felhasználók üzletszabályzat és informatikai rendszer szintű 
teljes integrálása is befejeződött. 
2017 során több jelentős cégjogi esemény is lezajlott, mely eredményeként az NKM 
Nemzeti Közművek Zrt. a korábbi szakmai irányítás mellett mára tulajdonosi jogokat is 
gyakorol a korábban FŐGÁZ Zrt. néven ismert vállalatcsoport felett.  
EU-s viszonylatban 2017-ben 2 jelentős joganyag jelent meg és lépett hatályba, 
nevezetesen az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és 
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 2017/460 (EU) Bizottsági rendelet (TAR 
NC), valamint a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 
994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1938 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet. A rendeletek hazai implementálásának előkészítése megkezdődött és 
jelenleg is folyamatban van. Az előző évhez hasonlóan, 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 továbbra is aktívan 
közreműködött azok szabályzati szinten történő átültetésében és szükséges 
módosításában, valamint az új folyamatoknak megfelelő működési modellek 
kialakításában. 

− Távhő: A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2017-ben 203 
határozatot hozott: ebből 7 új engedély kiadása, 2 engedély visszavonása, 24 engedély 
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módosítása, 2 határidő-módosítási kérelem jóváhagyása, 2 hivatalból indult eljárás 
lezárása, 4 távhőszolgáltatási támogatás megállapítása és bírság kiszabása, 1 
nyereségkorlátot meghaladó eredmény visszafizetése alóli mentesítés, 12 adatközzétételre 
kötelezés és/vagy bírságolás, 21 adatszolgáltatásra kötelezés és/vagy bírságolás, 1 
határozat visszavonása, illetve 127 e-közmű tárgyában kiadott határozat. 
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. 

− Víziközmű-szolgáltatás: 2017-ben összesen 1 328 db működési engedélyt érintő 
határozatot adott ki a Hivatal. A szolgáltató váltások és az üzemeltetési szerződések 
módosítása tekintetében folyamatosan érkeztek kérelmek a Hivatalhoz, amelyek 
elbírálásra során az eljárás többnyire jóváhagyással végződött. A 2017. évi engedélyezési 
területen ki kell emelni a Vksztv. 2016. július 4-én hatályba lépett módosításából adódó 
feladatokat, mint pl. az egy víziközmű-rendszer vonatkozásában egy üzemeltetési 
szerződés megkötése, valamint a felhasználói egyenértékek ellenőrzésének 
eredményeképpen lefolytatott működési engedély módosítási eljárások.  
2017-ben a víziközmű-szolgáltatók száma nem változott, számuk a 2016. évhez 
hasonlóan 41 volt. A közérdekű üzemeltetéssel érintett települések száma jelentősen, 68-
ról 21-re lecsökkent, e tekintetben megoldásra többnyire változatlanul csak azok az 
esetek várnak, ahol az alapul szolgáló víziközmű tulajdonjoga rendezetlen. 

− Hulladékgazdálkodás: 2017-ben a Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szakterületen a korábbi években kiépített rendszer mentén a felügyeleti díjhoz, a 
díjelőkészítéshez, valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltség-
igények elbírálásához szükséges adatszolgáltatásokat dolgozta fel. A hulladék-
gazdálkodási 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. 
 

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. 
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− 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 2017 során nem 
változtak.  

− Távhő: Minden év augusztus 31-ig a Hivatal előkészíti a távhő-szolgáltatónak értékesített 
távhő áraira, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott távhő díjaira, 
valamint a távhő-szolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A Hivatal 
előkészítette a 2017–2018-as fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslatát, az ezen 
alapuló NFM rendeletmódosítások 2017. október 1-jén léptek hatályba. A Hivatal 
ellenőrzi a távhő-szolgáltatási támogatások igénylésének és folyósításának folyamatát, és 
jogsértés esetén hatósági eljárás indít. 

− Víziközmű-szolgáltatás: 2017 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. 2017-ben 5 település kapcsán 
érkezett a Hivatalhoz korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának 
megállapításával kapcsolatos kérelem. 

− Hulladékgazdálkodás: A Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szakterületen a 
korábbi években kiépített rendszer mentén a felügyeleti díjhoz, a díjelőkészítéshez, 
valamint az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető többletköltség-igények 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.  

 
Fogyasztóvédelem 
A Hivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében vizsgálja a szolgáltatások minőségét, az 
energiaszolgáltatók ügyfélkiszolgálási tevékenységének színvonalát, az úgynevezett 
Garantált Szolgáltatások kritériumainak megvalósulását, valamint a felhasználók 
szolgáltatásokkal való elégedettségét. 2017-ben a Hivatal az engedélyesek gyakorlatát, 
felhasználókkal kapcsolatos eljárásait, intézkedéseit mind hivatalból, mind pedig a 
felhasználók beadványai alapján – a jogszabályban kijelölt járási hivatalokkal, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokkal megosztott hatáskörben – felügyelte. 
2017-ben számos ellenőrzés indult az engedélyesek tevékenységével összefüggésben. Az 
ellenőrzések többek között kiterjedtek az engedélyesek számlázási, számlaküldési 
gyakorlatára, az egyedi fogyasztókat érintő szolgáltatás minőségére (adatszolgáltatás 
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teljesítésére), a Garantált Szolgáltatások nem teljesítése esetén a kötbérek kifizetésére, 
illetve a behajtási költségátalány alkalmazásának módjára 
A Hivatal telefonon, írásban és személyesen közel 10 ezer alkalommal adott tájékoztatást 
a felhasználók számára. A szolgáltatók tevékenységével kapcsolatosan 1804 írásbeli 
fogyasztói megkeresés érkezett, amelyből a Hivatal 784 esetben kért hiánypótlást a 
felhasználóktól. 2017 folyamán 835 új panasz érkezett, a lezárt panaszok száma pedig 
1292 db. 
A Hivatal 2017-ben immár 22. 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 Hivatal a hatósági feladatainak ellátása érdekében 2017-ben is folyamatosan gyűjtötte 
és dolgozta fel a közel 2500 engedélyes, KÁT kvótahatározattal rendelkező szervezet és 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatótól gyűjtött részletes műszaki, gazdasági adatokat. Az 
energetikai terület esetében szeptember 2-tól kezdődően a Hivatal nem határozati úton, 
hanem a Hivatal elnöke által kiadott rendelet formájában határozza meg az érintett 
társaságok adatszolgáltatási kötelezettségeit. A víziközmű-szolgáltatás és 
hulladékgazdálkodás esetében az adatszolgáltatási kötelezettségeket a Hivatal továbbra is 
határozati úton hozza meg. 
A hatósági (engedélyesi) adatgyűjtésre alapozva a korábbi évekhez hasonlóan, a Hivatal 
2017-ben is több általános, illetve speciális energetikai kiadványt jelentetett meg, 
valamint honlapján engedélyesi információkat bemutató hatósági adatpublikációt tett 
közzé:  

- Villamosenergia-ipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció); 
- Földgázipari társaságok 2016. évi adatai (havi bontású publikáció); 

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. Az Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Programról (a továbbiakban: OSAP) szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet értelmében a Hivatal több mint 8000 szervezettől gyűjtött és dolgozott fel 
energiastatisztikai adatokat. A Hivatal a honlapján közzétett tájékoztatási naptár szerint 
rendszeresen publikálja havi és éves gyakoriságú hivatalos statisztikai termékeit. 
 
Energiahatékonyság 
A Hivatal 2017-ben megkezdte a 2016. évben elvégzett kötelező nagyvállalati energetikai 
auditok ellenőrzését és a kötelezettséget elmulasztók felszólítását. 2017. június 30-ig a 
nagyvállalatok kötelesek voltak 2016. évi energiafelhasználásukról és energia 
megtakarításukról adatokat szolgáltatni a Hivatal részére. Az adatszolgáltatásra kötelezett 
nagyvállalati körből 1 382 nagyvállalat (közülük 1 180 szakreferens alkalmazására is 
kötelezett) végezte el az adatszolgáltatást, amely alapján a nagyvállalatok megközelítőleg 4,1 
Petajoule/év végsőenergia-megtakarítást terveztek elérni a 2016-ban végrehajtott 
energiahatékonysági beruházásaikkal. Az adatszolgáltatást mulasztó nagyvállalatokat a 
Hivatal felszólította a kötelezettségük teljesítésére. 

 
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 
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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 sajtókapcsolati munkája 2017-ben összesen 2 702 megjelenést eredményezett: 160 
újságírói kérdésre küldött választ, 42 közleményt adott ki és 23 sajtótájékoztatót tartott.  
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A Hivatal a feladatai ellátásával és a működésével összefüggő kiadásokat saját bevételeiből 
fedezi, költségvetési támogatásban nem részesült. 
A Hivatal bevételét képezi: 

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

millió forintban 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   8 808,5 7 500,0 7 500,0 11 075,3 8 603,8 97,7% 77,7% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

3 127,7 3 464,2 3 464,2 4 855,0 3 506,4 112,1% 72,2% 

Bevétel   8 396,8 7 500,0 7 500,0 8 050,9 8 050,9 95,9% 100,0% 

Támogatás                 

Költségvetési 
maradvány 

  3 436,1 – – 3 024,4 3 024,4 88,0% 100,0% 

Létszám (fő)    315 321 321 321 325 103,2% 101,2% 

 
A Hivatal gazdálkodása 
 
A Hivatal 2017. évi költségvetésének eredeti kiadási és bevételi főösszege 7 500,0 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.  
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Kiadások alakulása 
 
A Hivatal módosított kiadási előirányzata 11 075,3 millió forint, a költségvetési kiadások 
teljesítésének összege 8 603,8 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 3 464,2 millió forint volt, amely a 2016. évi 
jóváhagyott maradvány összegével és bevételi többletből 1 390,8 millió forinttal emelkedett 
4 855,0 millió forintra, a tényleges felhasználás 3 506,4 millió forint. Az előirányzat fedezetet 
biztosított a Hivatal átlagosan 325 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 998,6 
millió forint, amelyet a 2016. évi jóváhagyott maradvány és bevételi többlet 213,8 millió 
forinttal növelte 1 212,4 millió forintra. A teljesítés 901,2 millió forint volt, amely a személyi 
juttatásokhoz kapcsolódó jogszabály szerint járó adó és járulék összege. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 811,7 millió forintról 1 729,8 millió forintra változott, 
amely a 2016. évi jóváhagyott maradványból és belső előirányzat átcsoportosításból 918,1 
millió forinttal emelkedett. A teljesítés 1 127,4 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, 309 külföldi 
kiküldetéshez kapcsolódó utazás költségeit, propaganda kiadásokat, tranzakciós illetéket, 
rendelkezésre állási díjat, cégautó adót. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 2 039,1 millió forint, amely 2 352,2 
millió forintra módosult, a teljesítés 2 345,0 millió forint volt. Ezen a jogcímen számolta el a 
Hivatal a központi költségvetés befizetési kötelezettséget (2 029,1 millió Ft), a szociális 
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások kezeléséről szóló 467/2016. (XII.23.) Korm. 
rendelet alapján fizetendő 142,7 millió forint befizetési kötelezettséget, a 2016. évi 
meghiúsult maradvány NFM részére átadott összegét, a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj versenyre 
adott támogatás 1,0 millió forint összegét, és alapítvány és önkormányzat részére 
jogszabálynak megfelelő célra átadott támogatás összegét.  
 
Beruházások eredeti előirányzata 166,4 millió forintról 791,5 millió forintra emelkedett, a 
teljesítés 621,8 millió forint volt. Az előirányzat a 2016. évi maradványból és belső 
átcsoportosításból módosult. Az előirányzat terhére valósult meg a Hivatal informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése, a Hivatal szakmai feladatainak támogatását elősegítő 
szoftverek, licencek beszerzése. A jogszabályi előírásoknak megfelelő iktatórendszer 
kialakítása, az ARGIS térinformatikai rendszer fejlesztése, a Forrás KGR program fejlesztése, 
gépjármű és mobiltelefonok beszerzése. 
 
A felújítás előirányzaton eredeti előirányzatot nem tervezett a Hivatal. A módosított 
előirányzat 101,4 millió forint, a teljesítés 75,0 millió forint volt. A felújítás előirányzatot a 
2016. évi előirányzat maradvány és belső átcsoportosítás módosította. Az előirányzat fedezte 
a Hivatal épületének levegő-ellátás rendszerének felújítását, gyengeáramú biztonsági 
rendszerek bővítését.  
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Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 20,0 millió forint, amely 33,0 millió 
forintra módosult. A teljesítés 27,0 millió forint, ez biztosította 9 fő munkatárs részére 
lakáskölcsön folyósítását. 
 
Bevételek alakulása 
 
A bevételek eredeti előirányzata 7 500,0 millió forint közhatalmi bevétel volt, amely 550,9 
millió forinttal túlteljesült, a költségvetési bevételek teljes összege 8 050,9 millió forint. A 
bevételek jelentős része közhatalmi bevétel 7 961,8 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 88,9 
%-a, igazgatási szolgáltatási díjakból 9,4% -a egyéb és bírság bevételből 1,1 %-a származik. 
 
                              ezer forintban 

Szakmai terület 
Tervezett 
bevételek 

Felügyeleti 
díj 

Igazgatási 
szolgáltatási 

díj 

Egyéb 
közhatalmi 

bevétel Összesen 

Bevételek teljesítése 
Víziközmű 2 090 000 2 162 984 55 979   2 218 963 
Hulladék 980 000 998 171     998 171 
Földgáz 1 150 000 727 997 92 210   820 207 
Távhő 130 000 117 471 13 530   131 001 
Villamosenergia 3 150 000 3 073 440 433 620   3 507 060 
Nagyvállalati 
regisztrációs díj       145 000 145 000 
7/2015 MEKH 
rend.alapján fiz. díjak       39 219 39 219 
Egyéb közhatalmi bev.       9 025 9 025 
Bírságbevétel       93 109 93 109 
Közhatalmi bevétel 
összesen 7 500 000 7 080 063 595 339 286 353 7 961 755 

 
Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott 
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek 2017. évi összege 595,3 
millió forint. A nagyvállalatoknak 2017. évben először az energiahatékonyságról szóló 2015. 
évi LVII. törvény alapján nagyvállalati regisztrációs díjat kell fizetni, amelynek bevétele 
145,0 millió forint volt. A Hivatal alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az 
engedélyesek felé bírságot szabhat ki, az ebből származó bevétel 93,1 millió forint. 
 
Működési bevételek összege 69,5 millió forint, amely az üzemi konyha elszámolt bevétele, 
készletértékesítés, dolgozói térítés, biztosító kártérítéséből származó bevétel.  
 
Működési célú pénzeszköz átvétele a nemzetközi szervezetekkel fennálló projektek tárgyévi 
felhasználását tartalmazza. 2017. évben a Hivatal a fenntartható energia politikák és 
szabályozás tervezése és végrehajtása ODYSSEE – MURE Európa Uniós projekthez 
kapcsolódóan 2,9 millió forint, a tagországok energiahatékonysági intézkedéseinek 
bemutatását segítő Caeed II. projekt terhére 1,5 millió forint került felhasználásra. Az uniós 
tagországok megújuló energiatermelés ösztönzési rendszereinek, intézkedéseinek 
bemutatásához kapcsolódó CARES 3 projekt keretében 0,4 millió forintot használt fel a 
Hivatal. 
 
Informatikai eszközök értékesítéséből 2,8 millió forint felhalmozási bevételt számoltunk el. 
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A dolgozói lakáskölcsönök visszatérüléséből a felhalmozási célú pénzeszközök átvételének 
előirányzata 12,0 millió forinttal növekedett, a teljesítéssel azonos mértékben. 
 
Előirányzat módosítások: 
 
Saját hatáskörben a 2016. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 3 024,4 millió forint 
összegben történt. A 2016. évi maradvány terhére megvalósult a Hivatal alapfeladatainak 
ellátáshoz szükséges informatikai rendszer korszerűsítése, fejlesztése, tanulmányok 
elkészítése, energiafogyasztási statisztika éves adatszolgáltatási kötelezettségének elvégzése, 
szoftverlicencek beszerzése. A Hivatal vagyonkezelésében lévő irodaház levegő-ellátás 
felújításának kivitelezését, az IT katasztrófa terv elkészítésének fedezetét is a maradvány 
biztosította. 
A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján képzett tartalék a 2017. I. féléves működési 
kiadások fedezetét részben biztosította.  
A 2016. évi meghiúsult és a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (158,7 millió 
forint) a 2067/2017. (XII.27.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
„Útdíj rendszerek működtetése” fejezeti sorra átutalásra került. 
Saját hatáskörű bevételi többlet módosítás az OTP-nél vezetett lakásalap számlára 
visszafizetett lakáskölcsön törlesztő részletének előirányzat-módosítása volt, 12 millió Ft 
összegben.  
Nemzetközi szervezetektől átvett és felhasznált támogatások felhasználása 4,8 millió forinttal 
növelte az előirányzatot. 
Felügyeleti szervi hatáskörben 534,1 millió forint módosítás történt a bevételi többlethez 
kapcsolódóan. A bevételi többletet a 2017. I. félévi működési költségek fedezetének 
biztosítására előirányzatosítottuk. 

millió forintban 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 7 500,0 7 500,0 0,0 3 464,2 321 
Módosítások jogcímenként *           
 - Országgyűlés hatáskörében 0,0 0,0 0,0     
 - Felügyeleti szervi hatáskörben 534,1 534,1   450,3   
   - bevételi többlet felhasználása 534,1 534,1   450,3   
 - Intézményi hatáskörben 3 041,2 3 041,2 0,0 940,5 4 
   - 2016. évi maradvány igénybevétele 3 024,4 3 024,4   1 407,6   
   - kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -468,1 
  

   - Odyssee nemzetközi projekt támogatás 
felhasználása 

2,9 2,9   1,0 
  

   - CAEED nemzetközi projekt támogatás 
felhasználása 

1,5 1,5     
  

   - CARES 3 nemzetközi projekt támogatás 
felhasználása 

0,4 0,4     
  

   - Munkáltatói lakáskölcsön törlesztéséből 
befolyt összeg felhasználása 

12,0 12,0     

  
2017. évi módosított előirányzat 11 075,3 11 075,3 0,0 4 855,0 325 

 
2017. évi előirányzat-maradvány alakulása 
A Hivatal 2017. évi előirányzat maradványa 2 471,5 millió forint az alábbiak szerint: 
− 2017. évi szerződések, megrendelések áthúzódó hatása miatt a maradvány 663,0 millió 

forint. A maradvány informatikai fejlesztésekhez, a SharePoint alapú csoportmunka 
eszközrendszer kialakításra, az új iktatórendszer kialakításához kapcsolódó költségekre, 
az irodaház hő és vízszigetelésének felújítására, informatikai stratégia elkészítéséhez, 
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szerződés nyilvántartó program elkészítéséhez, gázipari témakörben készített 
tanulmányok készítéséhez biztosít fedezetet. 

− A MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján 2017. évi bevételek terhére 1 779,3 millió 
forint tartalékot képeztünk, a 2018. 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 29,2 millió 
forint. 

Vagyoni helyzet alakulása 
ezer forint 

Megnevezés 
Nyitó 

állomány 
Záró állomány Változás 

ezer Ftban 

Immateriális javak 743 327 840 517 97 190 

Tárgyi eszközök 4 372 950 4 287 619 -85 331 

Készletek 5 235 5 421 186 

Pénzeszközök 3 437 108 2 971 186 -465 922 

Követelések 263 219 369 675 106 456 
Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 

38 752 39 881 1 129 

Aktív időbeli elhatárolások 84 404 118 017 33 613 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8 944 995 8 632 316 -312 679 
Saját tőke 7 749 100 7 466 589 -282 511 

Kötelezettségek 834 875 806 079 -28 796 

Passzív időbeli elhatárolás 361 020 359 648 -1 372 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 8 944 995 8 632 316 -312 679 
 
2017. évi Mérleg Eszközök és Források összesen előző időszaki állományának értéke 
8 945,0 millió forint, a tárgyidőszak állomány értéke 8 632,3 millió forint, amely 3,4 %-os 
csökkenést jelent. 
 
Az immateriális javak nettó értéke növekedett 97,2 millió forinttal, amely tartalmazza a 
Hivatal új iktatórendszerének, a külső honlap fejlesztésének, 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 csökkent 85,3 millió forinttal. Az 
eszközállomány növekedése elmaradt az időarányos értékcsökkenés összegétől. Szinten tartó 
beszerzések megvalósultak, de ezek összege nem érte el az elszámolt értékcsökkenés 
összegét.  
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 vevő állomány összegének növekedése együttesen befolyásolt. 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 8 808,5 7 500,0 -- 8 603,83 041,2534,1--7 500,0 11 075,3

1. Költségvetési szerv 8 808,5 7 500,0 -- 8 603,83 041,2534,1--7 500,0 11 075,3
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 3 127,7 3 464,2 -- 3 506,4940,5450,3--3 464,2 4 855,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 929,9 998,6 -- 901,2131,382,5--998,6 1 212,4

01/03  Dologi kiadások 1 051,0 811,7 -- 1 127,4916,81,3--811,7 1 729,8

01/05  Egyéb működési célú kiadások 2 069,2 2 039,1 -- 2 345,0313,1----2 039,1 2 352,2

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

02/06  Beruházások 738,1 166,4 -- 621,8625,1----166,4 791,5

02/07  Felújítások 164,1 -- -- 75,0101,4------ 101,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 728,5 20,0 -- 27,013,0----20,0 33,0

BEVÉTELEK 8 396,8 7 500,0 -- 8 050,916,8534,1--7 500,0 8 050,9

1. Költségvetési szerv 8 396,8 7 500,0 -- 8 050,916,8534,1--7 500,0 8 050,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4

1. Költségvetési szerv 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 315,0 -- -- 325,0-------- --

1. Költségvetési szerv 315,0 -- -- 325,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 024,4 -- -- -- -- -- -- -- 2 471,5
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( X 1231 )23

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( 09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása )123

KIADÁSOK 8 808,5 7 500,0 -- 8 603,83 041,2534,1--7 500,0 11 075,3 -- --

1 Működési költségvetés 7 177,8 7 313,6 -- 7 880,02 301,7534,1--7 313,6 10 149,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 127,7 3 464,2 -- 3 506,4940,5450,3--3 464,2 4 855,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 071,8 3 429,2 -- 3 438,3------3 429,2 4 771,9

Külső személyi juttatások 55,9 35,0 -- 68,1------35,0 83,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

929,9 998,6 -- 901,2131,382,5--998,6 1 212,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 051,0 811,7 -- 1 127,4916,81,3--811,7 1 729,8 -- --

Készletbeszerzés 65,8 59,5 -- 68,1------59,5 118,0

Kommunikációs szolgáltatások 217,6 162,0 -- 250,3------162,0 374,0

Szolgáltatási kiadások 441,4 347,5 -- 489,8------347,5 724,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 62,3 59,0 -- 64,4------59,0 121,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 263,9 183,7 -- 254,8------183,7 391,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 069,2 2 039,1 -- 2 345,0313,1----2 039,1 2 352,2 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 11,4 10,0 -- 11,2------10,0 18,4

Elvonások és befizetések 2 029,1 2 029,1 -- 2 171,8------2 029,1 2 171,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 19,8 -- -- 160,7-------- 160,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8,9 -- -- 1,3-------- 1,3

2 Felhalmozási költségvetés 1 630,7 186,4 -- 723,8739,5----186,4 925,9 -- --

 / 6 Beruházások 738,1 166,4 -- 621,8625,1----166,4 791,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 303,2 90,0 -- 343,2------90,0 473,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 63,7 23,0 -- 84,3------23,0 88,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 216,7 18,0 -- 63,8------18,0 63,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 154,5 35,4 -- 130,5------35,4 166,6

 / 7 Felújítások 164,1 -- -- 75,0101,4------ 101,4 -- --

Ingatlanok felújítása 129,3 -- -- 59,0-------- 79,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 34,8 -- -- 16,0-------- 21,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 728,5 20,0 -- 27,013,0----20,0 33,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 673,3 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

55,2 20,0 -- 27,0------20,0 33,0

BEVÉTELEK 8 396,8 7 500,0 -- 8 050,916,8534,1--7 500,0 8 050,9 -- --

3 Közhatalmi bevételek 8 322,6 7 500,0 -- 7 961,8--461,8--7 500,0 7 961,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 8 322,6 7 500,0 -- 7 961,8------7 500,0 7 961,8

4 Működési bevételek 68,4 -- -- 69,5--69,5---- 69,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4,2 -- -- ---------- --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 42,7 -- -- 46,1-------- 46,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,7 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 11,8 -- -- 13,0-------- 13,0

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,1-------- 0,1

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

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 2,8--2,8---- 2,8

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 2,8-------- 2,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 4,84,8------ 4,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 4,8-------- 4,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5,3 -- -- 12,012,0------ 12,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

5,3 -- -- 12,0-------- 12,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4

Maradvány igénybevétele 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 436,1 -- -- 3 024,4-------- 3 024,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 315,0 -- -- 325,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 024,4 -- -- -- -- -- -- -- 2 471,5
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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 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   6 282,1 3 720,4 3 720,4 7 905,7 4 536,9 72,2 57,4 

ebből: személyi juttatás 693,5 659,6 659,6 706,6 696,1 100,4 98,5 
Bevétel   50,9 0,0 0,0 1030,5 1030,5 2024,6 100,0 

Támogatás   7 413,6 3 720,4 3 720,4 3 716,2 3 716,2 50,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  1 976,4 0,0 0,0 3 159,0 3 159,0 159,8 100,0 

Létszám (fő)    69 95 – – 69 100,0 – 
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millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

3 720,4 0,0 3 720,4 659,6 

Módosítások jogcímenként *         
Saját hatáskör 0,0 0,0 0,0 -49,2 
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány 
igénybevétele) 

3 159,0 3 159,0 0,0 2,1 

Irányító szervi hatáskör - többletbevétel 1 024,0 1 024,0 0,0 9,4 
Saját hatáskör - többletbevétel 6,5 6,5 0,0 2,0 
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-
átadás 

-4,2 0,0 -4,2 82,7 

2017. évi módosított előirányzat 7 905,7 4 189,5 3 716,2 706,6 
 
 

Intézményi cím 
 
A Nemzeti Választási Iroda cím 
 

  
  
  
  
 
 Megnevezés 

2016. 
évi tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  3 992,2 1 262,4 1 262,4 6 163,4 3 117,0 78,1 50,6 

ebből: személyi 
juttatás  

693,5 659,6 659,6 706,6 696,1 100,4 98,5 

Költségvetési bevétel  50,9 0,0 0,0 1030,5 1030,5 2024,6 100,0 

Támogatás  4 303,8 1 262,4 1 262,4 3 340,9 3 340,9 77,6 100,0 

Előirányzat-
maradvány  

1 429,5 0,0 0,0 1 792,0 1 792,0 125,4 100,0 

Létszám (fő)   69 95 – – 69 100,0 – 

 
millió forintban egy tizedessel            fő 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként *           
Saját hatáskör 0,0 0,0 0,0 -49,2 -  
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány 
igénybevétele) 

1 792,0 1 792,0 0,0 2,1 
-  

Irányító szervi hatáskör - többletbevétel 1 024,0 1 024,0 0,0 9,4 -  
Saját hatáskör - többletbevétel 6,5 6,5 0,0 2,0 -  
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-
átadás 

2 078,5 0,0 2 078,5 82,7 
-  

2017. évi módosított előirányzat 6 163,4 2 822,5 3 340,9 706,6 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. 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 98,5 %-ban került 2017-
ben felhasználásra, kifizetésre. 2017-ben személyi juttatásokra a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően a foglalkoztatottak személyi juttatásaira 581,3 millió forintot, külső 
személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas szerződések, 
tiszteletdíjasok) részére 114,8 millió forint kiadás került elszámolásra. 
A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2017-ben 173,5 millió forint. 
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 2016. évi XC. 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 – 2 952,8 millió forint, melyből pénzügyileg teljesült 
1 233,7 millió forint. A dologi kiadások egyik jelentős részét az informatikai szolgáltatások 
kiadásai teszi ki 469,9 millió forint, továbbá a kommunikációs kiadások 471,7 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. A beruházásokra fordított 565,4 millió forint 
jelentős részét, az Iroda által üzemeltett választási rendszerek (NVR (Nemzeti Választási 
Rendszer), VPIR (Választási Pénzügyi Rendszer), VLOG (Választási Logisztikai Rendszer) 
fejlesztése teszi ki 379,0 millió forint összegben. 
 
Előirányzatok alakulása 
 
Irányító szervi hatáskörű módosítás a fejezeti kezelésű előirányzatokból a választásokkal 
összefüggésben felmerült beruházási és dologi kiadások teljesítése miatt történt 2 078,5 millió 
forint összegben. Intézményi saját hatáskörű módosítások az előző évi előirányzat-maradvány 
igénybevétele miatt (1 792,0 millió forint), továbbá többletbevétel miatt összesen 1 030,5 
millió forint összegben történtek. 
 
Saját bevétel 
 
Az NVI eredeti előirányzataiban saját bevétellel nem tervezett. A Ve. 153-155.§. alapján az 
NVI-t a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatásért díj illeti meg. 2017-ben 6,5 
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millió forint bevétel érkezett ezen a jogcímen, melyet a dologi kiadások fedezeteként 
előirányzatosítottunk. 
 
 
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. A 
bírságbefizetések 2017-től közvetlenül a Magyar Államkincstár Központosított beszedési 
számlájára érkeznek. 
 
A költségvetési maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az NVI 2017-ben képződött összes maradványa 3 368,8 millió forint. Ebből az intézményt 
érintő összes maradvány 3 046,4 millió forint, a fejezetet érintő maradvány összege 322,4 
millió forint.  
 

Megnevezés 
  

1091 1051 
szektor  

  
Fejezeti kezelésű előirányzatból 
származó maradvány  0,0 2 868,1 

Intézményi költségvetési maradvány 0,0 178,3 

1051 szektor maradvány összesen 0,0 3 046,4 
Időközi és nemzetiségi választások 
fejezeti kezelésű előirányzat 314,2 0,0 
Választási rendszerek működtetése 
fejezeti kezelésű előirányzat 8,2 0,0 

1091 szektor maradvány összesen 322,4 0,0 
 
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, 
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VÁKIR (Választási Kommunikációs és Ügyviteli Rendszer), „SZenVi”, AME 
(Adatmonitoring) rendszerek fejlesztésére került sor.  
Az immateriális javak 2017.12.31-ei értéke 1 022,5 millió forint, a tárgyi eszközök 
2017.12.31-ei értéke 98,6 millió forint. 
 
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 
 
Követelések 
Az NVI 2017.12.31-ei állapot szerinti követelésének értéke 36,5 millió forint (munkavállalók 
részére adott lakáskölcsön és igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek 18,7 millió forint, az 
ingatlan felújításával kapcsolatos megtérítés 16,9 millió forint). 
 
Kötelezettségek 
A Hivatal költségvetési évben esedékes kötelezettségei a 2017.12.31-ei fordulónapon 
675,7 millió forint, melyből költségvetési évben esedékes dologi szállítói tartozás 
104,3 millió forint, költségvetési évben esedékes egyéb működési és felhalmozási kiadások 
558,3 millió forint. 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. 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 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   51,3 458,0 458,0 846,1 531,9 1036,8 62,9 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás   293,7 458,0 458,0 365,3 365,3 124,4 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  238,3 0,0 0,0 480,8 480,8 201,8 100,0 
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millió forintban egy tizedessel  
 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 458,0 0,0 458,0 0,0 
Módosítások jogcímenként *         
Saját hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány igénybevétele) 480,8 480,8 0,0 0,0 
Irányító szervi hatáskör - többletbevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saját hatáskör - többletbevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás -92,7 0,0 -92,7 0,0 
2017. évi módosított előirányzat 846,1 480,8 365,3 0,0 

 
 
Az alábbi táblázatban az időközi választások választástípusonként és megyei bontásban 
kerültek összefoglalásra. 
 
 

Megye, főváros Időközi 
választások 

száma 

Választások típusonként Elmaradt 
választás 

(jelölt 
hiányában) 

Időközi 
önkormányzati 

Időközi 
nemzetiségi 

Nem 
önfeloszlatás Önfeloszlatás 

BÁCS-KISKUN 6 4 2 5 1 2 

BARANYA 4 4 0 1 3 0 

BÉKÉS 6 5 1 6 0 1 

BORSOD–ABAÚJ–ZEMPLÉN 9 7 2 3 6 2 

BUDAPEST 4 2 2 4 0 2 

CSONGRÁD 4 4 0 3 1 0 

FEJÉR 7 6 1 5 2 1 

GYŐR-MOSON-SOPRON 1 1 0 1 0 0 

HAJDÚ-BIHAR 2 2 0 2 0 0 

HEVES 2 2 0 2 0 0 

JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK 3 0 3 0 3 2 

KOMÁROM-ESZTERGOM 5 3 2 4 1 1 

NÓGRÁD 3 2 1 2 1 1 

PEST 10 6 4 6 4 3 

SOMOGY 6 3 3 6 0 2 

SZABOLCS–SZATMÁR–BEREG 9 7 2 8 1 2 

TOLNA 6 6 0 4 2 0 

VAS 3 1 2 3 0 2 

VESZPRÉM 10 9 1 9 1 0 

ZALA 6 6 0 6 0 0 

Összesen 106 80 26 80 26 21 

 
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.  
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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. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3,0 1 500,0 1 500,0 523,6 515,4 17180,0 98,4 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás   207,9 1 500,0 1 500,0 10,0 10,0 4,8 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  308,6 0,0 0,0 513,6 513,6 166,4 100,0 

 
millió forintban egy tizedessel  

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 1 500,0 0,0 1 500,0 0,0 
Módosítások jogcímenként *         
Saját hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány igénybevétele) 513,6 513,6 0,0 0,0 
Irányító szervi hatáskör - többletbevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saját hatáskör - többletbevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás -1 490,0 0,0 -1 490,0 0,0 
2017. évi módosított előirányzat 523,6 513,6 10,0 0,0 

 
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 2016-ban 4 946,5 millió 
forint összegben került meghatározásra. 

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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Az elszámolás 2017-re történő áthúzódása miatt ezen a törvényi soron a 2016-ban képződött 
maradvány elszámolására került sor az alábbiak szerint: 
 

Megnevezés 
Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként *        
Saját hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány 
igénybevétele) 

372,6 372,6 0,0 0,0 

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

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

2017. évi módosított előirányzat 372,6 372,6 0,0 0,0 

 
 

 
4.) A 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése 

 
2017-ben megkezdődött a 2018. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése, a 
közbeszerzési eljárások lefolytatása. Az összeg az intézményi költségvetésbe került 
átcsoportosításra és felhasználásra. 
 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 - - 

  
ebből: személyi juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás   0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési 
maradvány 

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

 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 235,6 0,0 0,0 372,6 372,6 16,7% 100,0% 

 
ebből: személyi juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás   2 608,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0 0,0 0,0 372,6 372,6 - 100,0% 

819



820



 

821



2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 6 282,1 3 720,4 -- 4 536,91 798,52 386,8--3 720,4 7 905,7

1. Költségvetési szerv 3 992,2 1 262,4 -- 3 117,01 798,53 102,5--1 262,4 6 163,4
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 693,5 659,6 -- 696,1-45,192,1--659,6 706,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 198,2 176,3 -- 173,5-17,714,9--176,3 173,5

01/03  Dologi kiadások 2 310,8 376,5 -- 1 233,7362,62 213,7--376,5 2 952,8

01/05  Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 445,3445,3------ 445,3

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

02/06  Beruházások 735,7 50,0 -- 565,41 050,4781,8--50,0 1 882,2

02/07  Felújítások 42,9 -- -- ---------- --

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,1 -- -- 3,03,0------ 3,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 289,9 2 458,0 -- 1 419,9---715,7--2 458,0 1 742,3
2 289,9 2 458,0 -- 1 419,9---715,7--2 458,0 1 742,3

BEVÉTELEK 50,9 -- -- 1 030,56,51 024,0---- 1 030,5

1. Költségvetési szerv 50,9 -- -- 1 030,56,51 024,0---- 1 030,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 976,4 -- -- 3 159,01 792,01 367,0---- 3 159,0

1. Költségvetési szerv 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 546,9 -- -- 1 367,0--1 367,0---- 1 367,0

TÁMOGATÁSOK 7 413,6 3 720,4 -- 3 716,2---4,2--3 720,4 3 716,2

1. Költségvetési szerv 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 109,8 2 458,0 -- 375,3---2 082,7--2 458,0 375,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 69,0 -- -- 69,0-------- --

1. Költségvetési szerv 69,0 -- -- 69,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 158,8 -- -- -- -- -- -- -- 3 368,8
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Nemzeti Választási Iroda ( X 1231 )24

Nemzeti Választási Iroda ( 01111 Államhatalom )124

KIADÁSOK 3 992,2 1 262,4 -- 3 117,01 798,53 102,5--1 262,4 6 163,4 -- --

1 Működési költségvetés 3 202,5 1 212,4 -- 2 548,6745,12 320,7--1 212,4 4 278,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 693,5 659,6 -- 696,1-45,192,1--659,6 706,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 601,2 633,5 -- 581,3------633,5 589,6

Külső személyi juttatások 92,3 26,1 -- 114,8------26,1 117,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

198,2 176,3 -- 173,5-17,714,9--176,3 173,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 310,8 376,5 -- 1 233,7362,62 213,7--376,5 2 952,8 -- --

Készletbeszerzés 347,8 9,6 -- 32,5------9,6 42,1

Kommunikációs szolgáltatások 600,7 61,0 -- 471,7------61,0 969,9

Szolgáltatási kiadások 974,8 218,9 -- 469,9------218,9 1 480,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 6,9 5,0 -- 6,0------5,0 12,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 380,6 82,0 -- 253,6------82,0 447,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 445,3445,3------ 445,3 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 445,3-------- 445,3

2 Felhalmozási költségvetés 789,7 50,0 -- 568,41 053,4781,8--50,0 1 885,2 -- --

 / 6 Beruházások 735,7 50,0 -- 565,41 050,4781,8--50,0 1 882,2 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 273,6 2,9 -- 379,0------2,9 978,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2,9 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 7,8 20,0 -- 61,6------20,0 491,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 295,0 16,5 -- 4,6------16,5 10,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 156,4 10,6 -- 120,2------10,6 402,1

 / 7 Felújítások 42,9 -- -- ---------- -- -- --

Ingatlanok felújítása 33,8 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,1 -- -- 3,03,0------ 3,0 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

11,1 -- -- 3,0-------- 3,0

BEVÉTELEK 50,9 -- -- 1 030,56,51 024,0---- 1 030,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 991,4--991,4---- 991,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 991,4-------- 991,4

3 Közhatalmi bevételek 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 4,8 -- -- 0,8-------- 0,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

4 Működési bevételek 24,2 -- -- 24,8--24,8---- 24,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 24,2 -- -- 24,8-------- 24,8

5 Felhalmozási bevételek 19,0 -- -- 7,0--7,0---- 7,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 19,0 -- -- 7,0-------- 7,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,9 -- -- 6,56,5------ 6,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

2,9 -- -- 6,5-------- 6,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0

Maradvány igénybevétele 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 429,5 -- -- 1 792,0-------- 1 792,0

TÁMOGATÁSOK 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9

Központi, irányító szervi támogatás 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 69,0 -- -- 69,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 792,0 -- -- -- -- -- -- -- 3 046,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )224

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

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )224 1

KIADÁSOK 51,3 458,0 -- 531,9--388,1--458,0 846,1 -- --

1 Működési költségvetés 51,3 458,0 -- 531,9--388,1--458,0 846,1

 / 3 Dologi kiadások 0,2 -- -- 2,3--2,3---- 2,3

Szolgáltatási kiadások 0,2 -- -- 2,3-------- 2,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 51,1 458,0 -- 529,6--385,8--458,0 843,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51,1 458,0 -- 529,6------458,0 843,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 238,3 -- -- 480,8--480,8---- 480,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 238,3 -- -- 480,8--480,8---- 480,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 238,3 -- -- 480,8--480,8---- 480,8

Maradvány igénybevétele 238,3 -- -- 480,8--480,8---- 480,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 238,3 -- -- 480,8-------- 480,8

TÁMOGATÁSOK 293,7 458,0 -- 365,3---92,7--458,0 365,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 293,7 458,0 -- 365,3---92,7--458,0 365,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 293,7 458,0 -- 365,3---92,7--458,0 365,3

Központi, irányító szervi támogatás 293,7 458,0 -- 365,3---92,7--458,0 365,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 480,7 -- -- -- -- -- -- -- 314,2

A választási rendszerek működtetése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 3,0 1 500,0 -- 515,4---976,4--1 500,0 523,6 -- --

1 Működési költségvetés 3,0 1 200,0 -- 515,4---684,7--1 200,0 515,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1,8--1,8---- 1,8

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 1,8-------- 1,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 1 200,0 -- 513,6---686,5--1 200,0 513,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,51 200,0 -- 513,3---686,5--1 200,0 513,2

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

2 Felhalmozási költségvetés -- 300,0 -- -----291,7--300,0 8,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 300,0 -- -----291,7--300,0 8,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 300,0 -- --------300,0 8,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 308,6 -- -- 513,6--513,6---- 513,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 308,6 -- -- 513,6--513,6---- 513,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 308,6 -- -- 513,6--513,6---- 513,6

Maradvány igénybevétele 308,6 -- -- 513,6--513,6---- 513,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 308,6 -- -- 513,6-------- 513,6

TÁMOGATÁSOK 207,9 1 500,0 -- 10,0---1 490,0--1 500,0 10,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 207,9 1 500,0 -- 10,0---1 490,0--1 500,0 10,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 207,9 1 500,0 -- 10,0---1 490,0--1 500,0 10,0

Központi, irányító szervi támogatás 207,9 1 500,0 -- 10,0---1 490,0--1 500,0 10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 513,5 -- -- -- -- -- -- -- 8,2

2018. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 3

KIADÁSOK -- 500,0 -- -----500,0--500,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 500,0 -- --------500,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- -----500,0--500,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

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

Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek 
(nem bontott) )

224 4

KIADÁSOK 2 235,6 -- -- 372,6--372,6---- 372,6 -- --

1 Működési költségvetés 2 235,6 -- -- 372,6--372,6---- 372,6

 / 3 Dologi kiadások 7,6 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Szolgáltatási kiadások 7,6 -- -- 1,5-------- 1,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 228,0 -- -- 371,1--371,1---- 371,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 371,1-------- 371,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 228,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 372,6--372,6---- 372,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 372,6--372,6---- 372,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 372,6--372,6---- 372,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 372,6--372,6---- 372,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 372,6-------- 372,6

TÁMOGATÁSOK 2 608,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 608,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 608,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 2 608,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 372,6 -- -- -- -- -- -- -- --
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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. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjával 2014-ben létrehozott Vidéktörténeti Témacsoport keretében végzett 
munka is nagy erőkkel folytatódott 2017-ban.  

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.   

A Bizottság a megtorlás szolgálatában állt bírák és ügyészek életpályáit bemutató összeállítás 
első részét 2016. december 15-én tette közzé és 2017-ben folytatta ezt a munkát. 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, YouTube videómegosztó csatornája 
továbbá e-mailes hírlevél szolgáltatása révén folyamatosan törekszik az érdeklődők, 
kiemelten a fiatalabb generációk megszólítására. 
 

829



 

A Bizottság számos könyvet, tájékoztató füzetet 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.  
 
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. 

Az előirányzatok módosítása 

A Hivatal 2017. évi – főösszeget érintő – előirányzat-módosítás adatait, jogcímenként az 
alábbi táblázat mutatja: 

A NEB Hivatalának a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvényben 
jóváhagyott eredeti kiadási/támogatási előirányzata 808,0 millió forint volt.  

 

Átvett pénzeszközként 31,3 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 című program költségei-, a BIC70 projekt Európai 
Bizottság EACEA ügynökség felé történő záró elszámolás. 

 

Az előirányzatok felhasználása 

Az előirányzatok összességében az alábbiak szerint alakult: 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi C. törvény szerinti előirányzat 808,0   808,0 438,4 56,0 
Módosítások jogcímenként*           
     fejezeti hatáskörben - működési bevétel 8,1 8,1       
     fejezeti hatáskörben - felhalmozási bevétel 0,3 0,3       
     intézményi hatáskörben - 2016. évi 
maradvány 55,2 55,2   4,2   
     intézményi hatáskörben - átvett pénzeszköz 31,3 31,3   7,3   
     intézményi hatáskörben - kiemelt 
előirányzatok között       -86,4   
2017. évi módosított előirányzat 902,9 94,9 808,0 363,5 56,0 
* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többlet,  
elrendelt létszámleépítés, átvett intézményeknél 
tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről 

830



 

2016. évi tény
2017. évi
eredeti

előirányzat

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
tény

5/1 5/4

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

Kiadás 827,7 808,0 808,0 902,9 701,5 84,8 77,7

     ebből: személyi juttatás 315,2 438,4 438,4 363,5 343,0 108,8 94,4

Bevétel 9,0 39,7 39,7 441,1 100,0

Támogatás 828,1 808,0 808,0 808,0 808,0 97,6 100,0

Költségvetési maradvány 55,2 201,4 201,4 364,9 100,0

Létszám (fő) 50 56 56 56 51

millió forintban, egy tizedessel %-ban

Megnevezés

 

A személyi juttatások módosított 363,5 millió forint előirányzatából 2017. évben 343 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 2017. évi fel nem használt kiadási előirányzata 201,4 millió forint volt. A bevételek 
között az átvett pénzeszközök tételen módosított előirányzatként összességében nem volt 
bevételi elmaradás. 

Ezt figyelembe véve a Hivatal tényleges előirányzat maradványa 201,4 millió forint, 
amelyből 

- személyi juttatás (kutatási megbízási szerződés)       21,1 millió forint, 
- munkaadót terhelő járulék és szocho. 5,0 millió forint, 
- dologi kiadás 131,7 millió forint, 
- beruházás 12,8 millió forint, 
- felújítás            30,8 millió forint. 

A maradvány tételei 2017. évet terhelő, de 2018. január hónapban beérkezett számlákkal, 
illetve 2018. évre áthúzódó szerződések alapján kötelezettségvállalással terheltek. 

 
2. Egyéb 

A vagyon alakulása 

 A megfelelő beszerzési és közbeszerzési eljárások lefolytatását követően 2017-ben 
folytatódott az ingatlan felújításának kivitelezése, az irodabútorok beszerzése, a szükséges 
informatikai és biztonsági hálózatok kiépítése.  
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 827,7 808,0 -- 701,589,15,8--808,0 902,9

1. Költségvetési szerv 827,7 808,0 -- 701,589,15,8--808,0 902,9
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 315,2 438,4 -- 343,0-74,9----438,4 363,5

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98,9 117,6 -- 88,3-24,1----117,6 93,5

01/03  Dologi kiadások 204,8 231,0 -- 194,790,25,5--231,0 326,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 1,6 -- -- 25,825,8------ 25,8

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

02/06  Beruházások 74,9 21,0 -- 28,019,60,3--21,0 40,9

02/07  Felújítások 132,3 -- -- 21,752,5------ 52,5

BEVÉTELEK 9,0 -- -- 39,733,95,8---- 39,7

1. Költségvetési szerv 9,0 -- -- 39,733,95,8---- 39,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2

1. Költségvetési szerv 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2

TÁMOGATÁSOK 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0

1. Költségvetési szerv 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 50,0 -- -- 51,0-------- --

1. Költségvetési szerv 50,0 -- -- 51,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 55,2 -- -- -- -- -- -- -- 201,4
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( X 1231 )25

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( 01111 Államhatalom )125

KIADÁSOK 827,7 808,0 -- 701,589,15,8--808,0 902,9 -- --

1 Működési költségvetés 620,5 787,0 -- 651,817,05,5--787,0 809,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 315,2 438,4 -- 343,0-74,9----438,4 363,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 265,8 310,4 -- 304,3------310,4 307,5

Külső személyi juttatások 49,4 128,0 -- 38,7------128,0 56,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

98,9 117,6 -- 88,3-24,1----117,6 93,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 204,8 231,0 -- 194,790,25,5--231,0 326,7 -- --

Készletbeszerzés 8,5 10,5 -- 7,7------10,5 8,5

Kommunikációs szolgáltatások 17,8 5,8 -- 14,4------5,8 22,9

Szolgáltatási kiadások 131,0 104,6 -- 128,5------104,6 221,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 9,6 11,0 -- 10,6------11,0 12,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 37,9 99,1 -- 33,5------99,1 61,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,6 -- -- 25,825,8------ 25,8 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 18,6-------- 18,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,6 -- -- 7,2-------- 7,2

2 Felhalmozási költségvetés 207,2 21,0 -- 49,772,10,3--21,0 93,4 -- --

 / 6 Beruházások 74,9 21,0 -- 28,019,60,3--21,0 40,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 32,8 -- -- 18,8-------- 20,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 10,4 16,0 -- 3,9------16,0 6,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 22,6 -- -- 2,7-------- 9,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,1 5,0 -- 2,6------5,0 5,3

 / 7 Felújítások 132,3 -- -- 21,752,5------ 52,5 -- --

Ingatlanok felújítása 104,2 -- -- 17,1-------- 41,3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 28,1 -- -- 4,6-------- 11,2

BEVÉTELEK 9,0 -- -- 39,733,95,8---- 39,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2,62,6------ 2,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 2,8 -- -- 5,5--5,5---- 5,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,4 -- -- 1,8-------- 1,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,4 -- -- 2,5-------- 2,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,1-------- 0,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

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

5 Felhalmozási bevételek 0,3 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,3 -- -- 0,3-------- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 5,9 -- -- 31,331,3------ 31,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5,9 -- -- 31,3-------- 31,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2

Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,8 -- -- 55,2-------- 55,2

TÁMOGATÁSOK 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0

Központi, irányító szervi támogatás 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 50,0 -- -- 51,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 55,2 -- -- -- -- -- -- -- 201,4
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 119 760,9 115 839,1 -- 136 896,921 939,514 121,1518,6115 839,1 152 418,3

1. Költségvetési szerv 42 961,3 39 131,9 -- 49 913,121 939,53 298,3112,639 131,9 64 482,3
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 17 823,3 20 743,1 -- 19 488,22 372,7228,292,320 743,1 23 436,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 782,4 5 295,7 -- 4 450,7-198,633,520,35 295,7 5 150,9

01/03  Dologi kiadások 9 219,5 7 008,5 -- 8 607,04 375,52 736,5--7 008,5 14 120,5

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 83,5 76,5 -- 77,91,6----76,5 78,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 5 439,7 2 079,4 -- 4 829,82 764,6----2 079,4 4 844,0

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

02/06  Beruházások 3 466,2 2 986,2 -- 3 398,63 737,7182,6--2 986,2 6 906,5

02/07  Felújítások 884,3 922,5 -- 585,2423,6117,5--922,5 1 463,6

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 262,4 20,0 -- 8 475,78 462,4----20,0 8 482,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 085,7 2 757,0 -- 13 011,7--10 822,8381,02 757,0 13 960,8

3 085,7 2 757,0 -- 13 011,7--10 822,8381,02 757,0 13 960,8
3. Központi előirányzat 73 713,9 73 950,2 -- 73 972,1----25,073 950,2 73 975,2

73 713,9 73 950,2 -- 73 972,1----25,073 950,2 73 975,2
BEVÉTELEK 11 869,7 10 066,9 -- 22 261,8647,311 547,6--10 066,9 22 261,8

1. Költségvetési szerv 11 869,7 10 066,9 -- 13 650,8647,32 936,6--10 066,9 13 650,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 8 611,0--8 611,0---- 8 611,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21 371,2 -- -- 23 286,721 292,21 994,5---- 23 286,7

1. Költségvetési szerv 20 298,0 -- -- 21 292,221 292,2------ 21 292,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1 073,2 -- -- 1 994,5--1 994,5---- 1 994,5

TÁMOGATÁSOK 36 092,6 31 822,0 -- 32 894,6--579,0493,631 822,0 32 894,6

1. Költségvetési szerv 32 085,8 29 065,0 -- 29 539,3--361,7112,629 065,0 29 539,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 006,8 2 757,0 -- 3 355,3--217,3381,02 757,0 3 355,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 151,0 -- -- 2 173,0-------- --

1. Költségvetési szerv 2 151,0 -- -- 2 173,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 23 286,5 -- -- -- -- -- -- -- 15 518,3
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

Országgyűlés hivatali szervei ( 01111 Államhatalom )11

KIADÁSOK 22 442,2 21 872,5 -- 29 716,215 444,9-137,421,221 872,5 37 201,2 -- --

1 Működési költségvetés 20 033,5 18 448,1 -- 19 133,25 315,6433,121,218 448,1 24 218,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 9 754,4 11 174,1 -- 10 452,11 475,111,717,311 174,1 12 678,2 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 383,0 4 964,9 -- 4 715,2------4 964,9 5 257,0

Külső személyi juttatások 5 371,4 6 209,2 -- 5 736,9------6 209,2 7 421,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 481,9 2 697,2 -- 2 275,1-163,43,13,92 697,2 2 540,8 -- --

 / 3 Dologi kiadások 4 778,9 4 460,3 -- 5 137,52 844,7418,3--4 460,3 7 723,3 -- --

Készletbeszerzés 373,9 408,8 -- 371,6------408,8 869,3

Kommunikációs szolgáltatások 422,9 459,9 -- 410,2------459,9 638,7

Szolgáltatási kiadások 2 220,0 2 018,5 -- 2 656,7------2 018,5 3 871,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 452,6 384,8 -- 335,8------384,8 408,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 309,5 1 188,3 -- 1 363,2------1 188,3 1 934,8

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 83,5 76,5 -- 77,91,6----76,5 78,1 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 83,5 76,5 -- 77,9------76,5 78,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 934,8 40,0 -- 1 190,61 157,6----40,0 1 197,6 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 40,3 40,0 -- 33,0------40,0 40,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 412,1-------- 412,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 894,5 -- -- 745,5-------- 745,5

2 Felhalmozási költségvetés 2 408,7 3 424,4 -- 10 583,010 129,3-570,5--3 424,4 12 983,2 -- --

 / 6 Beruházások 1 689,5 2 518,7 -- 1 849,11 608,9-688,0--2 518,7 3 439,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 280,2 95,7 -- 113,5------95,7 416,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése 570,4 1 614,2 -- 962,4------1 614,2 1 047,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 263,3 131,7 -- 235,1------131,7 534,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 248,2 142,5 -- 290,5------142,5 837,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 327,4 534,6 -- 247,6------534,6 604,0

 / 7 Felújítások 531,7 905,7 -- 487,0273,5117,5--905,7 1 296,7 -- --

Ingatlanok felújítása 397,9 685,0 -- 351,0------685,0 954,0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 21,5 28,2 -- 33,8------28,2 71,3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 112,3 192,5 -- 102,2------192,5 271,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 187,5 -- -- 8 246,98 246,9------ 8 246,9 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 167,5 -- -- 8 222,0-------- 8 222,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

20,0 -- -- 24,9-------- 24,9

BEVÉTELEK 2 047,3 900,0 -- 2 180,9306,0974,9--900,0 2 180,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 151,6 -- -- 144,1144,1------ 144,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

151,6 -- -- 144,1-------- 144,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 171,1 -- -- 134,0134,0------ 134,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

171,1 -- -- 134,0-------- 134,0

4 Működési bevételek 1 593,3 900,0 -- 1 867,4--967,4--900,0 1 867,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 11,0 3,0 -- 31,1------3,0 31,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 170,5 673,0 -- 1 362,4------673,0 1 362,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 51,4 30,0 -- 57,6------30,0 57,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 329,4 187,5 -- 389,1------187,5 389,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 10,9 -- -- 13,6-------- 13,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 20,1 6,5 -- 13,6------6,5 13,6

5 Felhalmozási bevételek 1,2 -- -- 7,5--7,5---- 7,5

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,2 -- -- 7,5-------- 7,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 99,2 -- -- 9,59,5------ 9,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 99,2 -- -- 9,5-------- 9,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30,9 -- -- 18,418,4------ 18,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

30,9 -- -- 18,4-------- 18,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13 496,4 -- -- 15 138,915 138,9------ 15 138,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 13 496,4 -- -- 15 138,915 138,9------ 15 138,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 13 496,4 -- -- 15 138,915 138,9------ 15 138,9

Maradvány igénybevétele 13 496,4 -- -- 15 138,915 138,9------ 15 138,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13 496,4 -- -- 15 138,9-------- 15 138,9

TÁMOGATÁSOK 22 037,4 20 972,5 -- 19 881,4---1 112,321,220 972,5 19 881,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 22 037,4 20 972,5 -- 19 881,4---1 112,321,220 972,5 19 881,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22 037,4 20 972,5 -- 19 881,4---1 112,321,220 972,5 19 881,4

Központi, irányító szervi támogatás 22 037,4 20 972,5 -- 19 881,4---1 112,321,220 972,5 19 881,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 056,0 -- -- 1 055,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 138,9 -- -- -- -- -- -- -- 7 485,0

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

KIADÁSOK 813,9 808,6 -- 877,2240,34,143,3808,6 1 096,3 -- --

1 Működési költségvetés 738,9 739,3 -- 785,92,23,643,3739,3 788,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 443,9 438,4 -- 485,58,43,435,5438,4 485,7 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 437,0 429,4 -- 476,9------429,4 477,1

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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

125,0 123,6 -- 117,9-13,5--7,8123,6 117,9 -- --

 / 3 Dologi kiadások 170,0 177,3 -- 164,0-11,20,2--177,3 166,3 -- --

Készletbeszerzés 16,3 13,5 -- 15,4------13,5 15,5

Kommunikációs szolgáltatások 26,3 27,0 -- 28,3------27,0 29,3

Szolgáltatási kiadások 91,4 101,1 -- 86,1------101,1 86,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2,8 2,1 -- 1,3------2,1 1,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 33,2 33,6 -- 32,9------33,6 33,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 18,518,5------ 18,5 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 18,5-------- 18,5

2 Felhalmozási költségvetés 75,0 69,3 -- 91,3238,10,5--69,3 307,9 -- --

 / 6 Beruházások 75,0 55,0 -- 90,9242,00,5--55,0 297,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 9,3 -- -- 13,8-------- 24,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 21,0 -- 4,2------21,0 122,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 30,8 15,0 -- 40,3------15,0 47,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 19,2 7,2 -- 14,3------7,2 40,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15,7 11,8 -- 18,3------11,8 63,2

 / 7 Felújítások -- 14,3 -- ---4,3----14,3 10,0 -- --

Ingatlanok felújítása -- 11,3 -- --------11,3 7,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 3,0 -- --------3,0 2,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,40,4------ 0,4 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 23,9 5,0 -- 245,0235,94,1--5,0 245,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11,6 -- -- 14,014,0------ 14,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

11,6 -- -- 14,0-------- 14,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 221,0221,0------ 221,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 221,0-------- 221,0

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

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

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 5,7 3,0 -- 3,1------3,0 3,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,4 0,5 -- 0,2------0,5 0,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2,2 1,1 -- 1,8------1,1 1,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,9 0,4 -- 0,5------0,4 0,5

5 Felhalmozási bevételek 1,7 -- -- 3,4--3,4---- 3,4

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,7 -- -- 3,4-------- 3,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,3 -- -- 0,90,9------ 0,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,3 -- -- 0,9-------- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,4 -- -- 4,44,4------ 4,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 7,4 -- -- 4,44,4------ 4,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 7,4 -- -- 4,44,4------ 4,4

Maradvány igénybevétele 7,4 -- -- 4,44,4------ 4,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7,4 -- -- 4,4-------- 4,4

TÁMOGATÁSOK 787,0 803,6 -- 846,9----43,3803,6 846,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 787,0 803,6 -- 846,9----43,3803,6 846,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 787,0 803,6 -- 846,9----43,3803,6 846,9

Központi, irányító szervi támogatás 787,0 803,6 -- 846,9----43,3803,6 846,9

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,4 -- -- -- -- -- -- -- 219,1

Országgyűlési Őrség ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )3

KIADÁSOK 3 083,6 4 052,8 -- 3 448,829,5-603,446,54 052,8 3 525,4 -- --

1 Működési költségvetés 3 050,6 4 052,8 -- 3 425,25,2-603,446,54 052,8 3 501,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 400,9 3 209,5 -- 2 693,0-20,7-495,038,23 209,5 2 732,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 397,7 3 198,6 -- 2 686,5------3 198,6 2 725,0

Külső személyi juttatások 3,2 10,9 -- 6,5------10,9 7,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

637,5 843,3 -- 587,5-123,5-108,48,3843,3 619,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 7,1 -- -- 8,813,5------ 13,5 -- --

Szolgáltatási kiadások 1,6 -- -- 1,3-------- 3,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4,6 -- -- 6,7-------- 8,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,9 -- -- 0,8-------- 1,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,1 -- -- 135,9135,9------ 135,9 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 135,9-------- 135,9

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

2 Felhalmozási költségvetés 33,0 -- -- 23,624,3------ 24,3 -- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,0 -- -- 23,624,3------ 24,3 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,3 -- -- 9,2-------- 9,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

32,7 -- -- 14,4-------- 15,1

BEVÉTELEK 8,3 -- -- 10,69,51,1---- 10,6 -- --

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

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,4 -- -- 9,59,5------ 9,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

6,4 -- -- 9,5-------- 9,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,6 -- -- 20,020,0------ 20,0 -- --

840



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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- 20,020,0------ 20,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- 20,020,0------ 20,0

Maradvány igénybevétele 13,6 -- -- 20,020,0------ 20,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13,6 -- -- 20,0-------- 20,0

TÁMOGATÁSOK 3 081,7 4 052,8 -- 3 494,8---604,546,54 052,8 3 494,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 081,7 4 052,8 -- 3 494,8---604,546,54 052,8 3 494,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 081,7 4 052,8 -- 3 494,8---604,546,54 052,8 3 494,8

Központi, irányító szervi támogatás 3 081,7 4 052,8 -- 3 494,8---604,546,54 052,8 3 494,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 378,0 -- -- 380,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20,0 -- -- -- -- -- -- -- 76,6

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 71,5 80,0 -- 82,8--29,5--80,0 109,5 -- --

1 Működési költségvetés 71,5 80,0 -- 80,0--26,7--80,0 106,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 71,5 80,0 -- 80,0--26,7--80,0 106,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 71,5 80,0 -- 80,0------80,0 106,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2,8--2,8---- 2,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2,8--2,8---- 2,8

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,0 -- -- 29,5--29,5---- 29,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 21,0 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 21,0 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

Maradvány igénybevétele 21,0 -- -- 29,5--29,5---- 29,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21,0 -- -- 29,5-------- 29,5

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

841



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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

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: 29,5 -- -- -- -- -- -- -- 26,7

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

84

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

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )84 3

KIADÁSOK 5,6 -- -- 73,0--73,0---- 73,0 -- --

1 Működési költségvetés 5,6 -- -- ---------- --

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

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 73,0--73,0---- 73,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 73,0--73,0---- 73,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 73,0-------- 73,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,6 -- -- 73,0--73,0---- 73,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- 73,0--73,0---- 73,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- 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

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Maradvány igénybevétele 5,6 -- -- 73,0--73,0---- 73,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,6 -- -- 73,0-------- 73,0

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

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 73,0 -- -- -- -- -- -- -- --

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

KIADÁSOK 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0 -- --

1 Működési költségvetés 477,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 477,8 -- -- ---------- --

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 525,0--525,0---- 525,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 525,0--525,0---- 525,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 525,0-------- 525,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0

Maradvány igénybevétele 477,8 -- -- 525,0--525,0---- 525,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 477,8 -- -- 525,0-------- 525,0

TÁMOGATÁSOK 525,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 525,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 525,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 525,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 525,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Steindl Imre program támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )144

KIADÁSOK -- -- -- 10 692,0--10 911,0381,0-- 11 292,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4 163,0--4 167,625,4-- 4 193,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4 163,0--4 167,625,4-- 4 193,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 4 163,0-------- 4 193,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 6 529,0--6 743,4355,6-- 7 099,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6 529,0--6 743,4355,6-- 7 099,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 6 529,0-------- 7 099,0

BEVÉTELEK -- -- -- 8 611,0--8 611,0---- 8 611,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 160,0-------- 160,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 8 451,0--8 451,0---- 8 451,0

843



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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 8 451,0-------- 8 451,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 681,0--2 300,0381,0-- 2 681,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 681,0--2 300,0381,0-- 2 681,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 681,0--2 300,0381,0-- 2 681,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 681,0--2 300,0381,0-- 2 681,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 600,0

Közbeszerzési Hatóság ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )5

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

KIADÁSOK 2 060,6 1 800,9 -- 2 426,41 163,3371,50,51 800,9 3 336,2 -- --

1 Működési költségvetés 1 631,8 1 678,3 -- 2 071,6846,5299,40,51 678,3 2 824,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 580,0 788,7 -- 753,074,1165,70,4788,7 1 028,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 570,0 787,2 -- 745,3------787,2 969,6

Külső személyi juttatások 10,0 1,5 -- 7,7------1,5 59,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

167,6 193,6 -- 171,918,536,50,1193,6 248,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 459,5 696,0 -- 496,3103,597,2--696,0 896,7 -- --

Készletbeszerzés 7,0 19,3 -- 11,8------19,3 23,5

Kommunikációs szolgáltatások 77,0 137,4 -- 80,0------137,4 162,5

Szolgáltatási kiadások 268,9 398,9 -- 251,4------398,9 471,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2,3 13,5 -- 15,1------13,5 26,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 104,3 126,9 -- 138,0------126,9 213,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 424,7 -- -- 650,4650,4------ 650,4 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 424,7 -- -- 650,4-------- 650,4

2 Felhalmozási költségvetés 428,8 122,6 -- 354,8316,872,1--122,6 511,5 -- --

 / 6 Beruházások 113,2 122,6 -- 195,6157,672,1--122,6 352,3 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 49,4 84,2 -- 96,1------84,2 165,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 16,8 6,6 -- 36,4------6,6 96,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 23,0 5,7 -- 21,6------5,7 22,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24,0 26,1 -- 41,5------26,1 68,3

 / 7 Felújítások 13,3 -- -- ---------- -- -- --

Ingatlanok felújítása 10,5 -- -- ---------- --

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 302,3 -- -- 159,2159,2------ 159,2 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 283,8 -- -- 139,0-------- 139,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

18,5 -- -- 20,2-------- 20,2

BEVÉTELEK 1 295,3 1 660,9 -- 2 046,113,7371,5--1 660,9 2 046,1 -- --

3 Közhatalmi bevételek 1 281,6 1 660,9 -- 2 017,9--357,0--1 660,9 2 017,9
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 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 281,6 1 660,9 -- 2 017,9------1 660,9 2 017,9

4 Működési bevételek 3,4 -- -- 14,5--14,5---- 14,5

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

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 3,5-------- 3,5

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,9 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,5 -- -- 1,5-------- 1,5

5 Felhalmozási bevételek 2,6 -- -- ---------- --

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,7 -- -- 13,713,7------ 13,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

7,7 -- -- 13,7-------- 13,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6

Maradvány igénybevétele 1 774,3 -- -- 1 149,61 149,6------ 1 149,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 774,3 -- -- 1 149,6-------- 1 149,6

TÁMOGATÁSOK 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5

Központi, irányító szervi támogatás 140,6 140,0 -- 140,5----0,5140,0 140,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 94,0 -- -- 100,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 149,6 -- -- -- -- -- -- -- 909,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 -- --
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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 -- 423,9------427,0 427,0 -- --

1 Működési költségvetés 427,0 427,0 -- 423,9------427,0 427,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 427,0 427,0 -- 423,9------427,0 427,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 427,0 427,0 -- 423,9------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

 / 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
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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

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
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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

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 69 896,0 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4 -- --

1 Működési költségvetés 69 896,0 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 69 896,0 70 140,4 -- 70 165,4----25,070 140,4 70 165,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 69 896,0 70 140,4 -- 70 165,4------70 140,4 70 165,4

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

310

KIADÁSOK 8,1 -- -- ---------- -- -- --

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

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

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

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( X 1231 )21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( 01111 Államhatalom )121

KIADÁSOK 605,5 642,3 -- 671,875,320,90,9642,3 739,4 -- --

1 Működési költségvetés 581,5 620,7 -- 631,747,95,00,9620,7 674,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 370,6 411,8 -- 407,716,4--0,8411,8 429,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 359,2 401,2 -- 399,4------401,2 418,9

Külső személyi juttatások 11,4 10,6 -- 8,3------10,6 10,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

105,3 103,0 -- 98,6-3,84,90,1103,0 104,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 105,6 105,9 -- 114,824,70,1--105,9 130,7 -- --
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Készletbeszerzés 11,1 10,0 -- 14,7------10,0 16,3

Kommunikációs szolgáltatások 10,9 12,0 -- 13,5------12,0 18,1

Szolgáltatási kiadások 45,3 44,6 -- 40,8------44,6 46,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 18,1 18,0 -- 25,5------18,0 26,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20,2 21,3 -- 20,3------21,3 23,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 10,610,6------ 10,6 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 10,6-------- 10,6

2 Felhalmozási költségvetés 24,0 21,6 -- 40,127,415,9--21,6 64,9 -- --

 / 6 Beruházások 24,0 19,1 -- 40,128,415,9--19,1 63,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,4 -- -- 1,5-------- 1,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése 7,8 1,3 -- 2,4------1,3 2,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2,9 7,0 -- 19,3------7,0 37,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7,8 7,0 -- 8,4------7,0 8,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5,1 3,8 -- 8,5------3,8 13,5

 / 7 Felújítások -- 2,5 -- ---1,0----2,5 1,5 -- --

Informatikai eszközök felújítása -- 1,3 -- --------1,3 1,2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- 0,5 -- --------0,5 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 0,7 -- --------0,7 0,3

BEVÉTELEK 35,1 -- -- 45,925,020,9---- 45,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4,5 -- -- 25,025,0------ 25,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4,5 -- -- 25,0-------- 25,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 9,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9,5 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 6,4 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 6,4 -- -- 2,9-------- 2,9

4 Működési bevételek 14,7 -- -- 15,5--15,5---- 15,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 4,2 -- -- 4,1-------- 4,1

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 9,2 -- -- 10,3-------- 10,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,5--2,5---- 2,5

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3

Maradvány igénybevétele 46,9 -- -- 50,350,3------ 50,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 46,9 -- -- 50,3-------- 50,3

TÁMOGATÁSOK 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2

Központi, irányító szervi támogatás 573,8 642,3 -- 643,2----0,9642,3 643,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 68,0 -- -- 70,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,3 -- -- -- -- -- -- -- 67,6

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )221 2

KIADÁSOK 9,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 9,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 9,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9,5 -- -- ---------- --

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

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( X 1231 )22

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )122

KIADÁSOK 327,1 384,4 -- 350,457,40,20,2384,4 442,2 -- --

1 Működési költségvetés 311,3 351,0 -- 325,634,60,20,2351,0 386,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 137,1 158,4 -- 151,4-1,1--0,1158,4 157,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 132,5 153,8 -- 141,7------153,8 144,9

Külső személyi juttatások 4,6 4,6 -- 9,7------4,6 12,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

38,1 42,5 -- 36,7-2,4--0,142,5 40,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 131,8 149,8 -- 129,830,70,2--149,8 180,7 -- --

Készletbeszerzés 2,7 3,8 -- 2,7------3,8 2,7

Kommunikációs szolgáltatások 9,1 14,7 -- 9,5------14,7 31,0

Szolgáltatási kiadások 85,6 103,0 -- 90,6------103,0 108,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 9,7 4,8 -- 3,5------4,8 7,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 24,7 23,5 -- 23,5------23,5 31,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,3 0,3 -- 7,77,4----0,3 7,7 -- --

Nemzetközi kötelezettségek -- 0,3 -- --------0,3 --

Elvonások és befizetések -- -- -- 6,9-------- 6,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,0 -- -- 0,5-------- 0,5

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0,3 -- -- 0,3-------- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 15,8 33,4 -- 24,822,8----33,4 56,2 -- --

 / 6 Beruházások 15,8 33,4 -- 7,75,7----33,4 39,1 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,2 10,0 -- 0,6------10,0 10,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0,7 13,0 -- 3,2------13,0 14,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10,5 3,3 -- 2,3------3,3 5,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,4 7,1 -- 1,6------7,1 8,3

 / 7 Felújítások -- -- -- 1,51,5------ 1,5 -- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 1,4-------- 1,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,615,6------ 15,6 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,6-------- 15,6

BEVÉTELEK 3,1 1,0 -- 1,2--0,2--1,0 1,2 -- --

3 Közhatalmi bevételek 0,6 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

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

4 Működési bevételek 0,9 1,0 -- 0,4---0,6--1,0 0,4

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,2 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,6 1,0 -- 0,4------1,0 0,4

5 Felhalmozási bevételek 1,6 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4

Maradvány igénybevétele 48,0 -- -- 57,457,4------ 57,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 48,0 -- -- 57,4-------- 57,4

TÁMOGATÁSOK 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6

Központi, irányító szervi támogatás 333,4 383,4 -- 383,6----0,2383,4 383,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 22,0 -- -- 23,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 57,4 -- -- -- -- -- -- -- 91,8

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )222 1

KIADÁSOK 4,2 -- -- ---------- -- -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

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

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( X 1231 )23

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( 09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása )123

KIADÁSOK 8 808,5 7 500,0 -- 8 603,83 041,2534,1--7 500,0 11 075,3 -- --

1 Működési költségvetés 7 177,8 7 313,6 -- 7 880,02 301,7534,1--7 313,6 10 149,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 127,7 3 464,2 -- 3 506,4940,5450,3--3 464,2 4 855,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 071,8 3 429,2 -- 3 438,3------3 429,2 4 771,9

Külső személyi juttatások 55,9 35,0 -- 68,1------35,0 83,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

929,9 998,6 -- 901,2131,382,5--998,6 1 212,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 051,0 811,7 -- 1 127,4916,81,3--811,7 1 729,8 -- --

Készletbeszerzés 65,8 59,5 -- 68,1------59,5 118,0

Kommunikációs szolgáltatások 217,6 162,0 -- 250,3------162,0 374,0

Szolgáltatási kiadások 441,4 347,5 -- 489,8------347,5 724,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 62,3 59,0 -- 64,4------59,0 121,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 263,9 183,7 -- 254,8------183,7 391,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 069,2 2 039,1 -- 2 345,0313,1----2 039,1 2 352,2 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 11,4 10,0 -- 11,2------10,0 18,4

Elvonások és befizetések 2 029,1 2 029,1 -- 2 171,8------2 029,1 2 171,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 19,8 -- -- 160,7-------- 160,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8,9 -- -- 1,3-------- 1,3

2 Felhalmozási költségvetés 1 630,7 186,4 -- 723,8739,5----186,4 925,9 -- --

 / 6 Beruházások 738,1 166,4 -- 621,8625,1----166,4 791,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 303,2 90,0 -- 343,2------90,0 473,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 63,7 23,0 -- 84,3------23,0 88,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 216,7 18,0 -- 63,8------18,0 63,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 154,5 35,4 -- 130,5------35,4 166,6

 / 7 Felújítások 164,1 -- -- 75,0101,4------ 101,4 -- --

Ingatlanok felújítása 129,3 -- -- 59,0-------- 79,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 34,8 -- -- 16,0-------- 21,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 728,5 20,0 -- 27,013,0----20,0 33,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 673,3 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

55,2 20,0 -- 27,0------20,0 33,0

BEVÉTELEK 8 396,8 7 500,0 -- 8 050,916,8534,1--7 500,0 8 050,9 -- --

3 Közhatalmi bevételek 8 322,6 7 500,0 -- 7 961,8--461,8--7 500,0 7 961,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 8 322,6 7 500,0 -- 7 961,8------7 500,0 7 961,8

4 Működési bevételek 68,4 -- -- 69,5--69,5---- 69,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 42,7 -- -- 46,1-------- 46,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,7 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 11,8 -- -- 13,0-------- 13,0

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,1-------- 0,1

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

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 2,8--2,8---- 2,8

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 2,8-------- 2,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 4,84,8------ 4,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 4,8-------- 4,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5,3 -- -- 12,012,0------ 12,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

5,3 -- -- 12,0-------- 12,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4

Maradvány igénybevétele 3 436,1 -- -- 3 024,43 024,4------ 3 024,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 436,1 -- -- 3 024,4-------- 3 024,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 315,0 -- -- 325,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 024,4 -- -- -- -- -- -- -- 2 471,5

Nemzeti Választási Iroda ( X 1231 )24

Nemzeti Választási Iroda ( 01111 Államhatalom )124

KIADÁSOK 3 992,2 1 262,4 -- 3 117,01 798,53 102,5--1 262,4 6 163,4 -- --

1 Működési költségvetés 3 202,5 1 212,4 -- 2 548,6745,12 320,7--1 212,4 4 278,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 693,5 659,6 -- 696,1-45,192,1--659,6 706,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 601,2 633,5 -- 581,3------633,5 589,6

Külső személyi juttatások 92,3 26,1 -- 114,8------26,1 117,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

198,2 176,3 -- 173,5-17,714,9--176,3 173,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 310,8 376,5 -- 1 233,7362,62 213,7--376,5 2 952,8 -- --

Készletbeszerzés 347,8 9,6 -- 32,5------9,6 42,1

Kommunikációs szolgáltatások 600,7 61,0 -- 471,7------61,0 969,9

Szolgáltatási kiadások 974,8 218,9 -- 469,9------218,9 1 480,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 6,9 5,0 -- 6,0------5,0 12,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 380,6 82,0 -- 253,6------82,0 447,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 445,3445,3------ 445,3 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 445,3-------- 445,3

2 Felhalmozási költségvetés 789,7 50,0 -- 568,41 053,4781,8--50,0 1 885,2 -- --

 / 6 Beruházások 735,7 50,0 -- 565,41 050,4781,8--50,0 1 882,2 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 273,6 2,9 -- 379,0------2,9 978,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2,9 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 7,8 20,0 -- 61,6------20,0 491,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 295,0 16,5 -- 4,6------16,5 10,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 156,4 10,6 -- 120,2------10,6 402,1

 / 7 Felújítások 42,9 -- -- ---------- -- -- --

Ingatlanok felújítása 33,8 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,1 -- -- 3,03,0------ 3,0 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

11,1 -- -- 3,0-------- 3,0

BEVÉTELEK 50,9 -- -- 1 030,56,51 024,0---- 1 030,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 991,4--991,4---- 991,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 991,4-------- 991,4

3 Közhatalmi bevételek 4,8 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 4,8 -- -- 0,8-------- 0,8

4 Működési bevételek 24,2 -- -- 24,8--24,8---- 24,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 24,2 -- -- 24,8-------- 24,8

5 Felhalmozási bevételek 19,0 -- -- 7,0--7,0---- 7,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 19,0 -- -- 7,0-------- 7,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,9 -- -- 6,56,5------ 6,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

2,9 -- -- 6,5-------- 6,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0

Maradvány igénybevétele 1 429,5 -- -- 1 792,01 792,0------ 1 792,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 429,5 -- -- 1 792,0-------- 1 792,0

TÁMOGATÁSOK 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9

Központi, irányító szervi támogatás 4 303,8 1 262,4 -- 3 340,9--2 078,5--1 262,4 3 340,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 69,0 -- -- 69,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 792,0 -- -- -- -- -- -- -- 3 046,4

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )224

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

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )224 1

KIADÁSOK 51,3 458,0 -- 531,9--388,1--458,0 846,1 -- --

1 Működési költségvetés 51,3 458,0 -- 531,9--388,1--458,0 846,1

854



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

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 3 Dologi kiadások 0,2 -- -- 2,3--2,3---- 2,3

Szolgáltatási kiadások 0,2 -- -- 2,3-------- 2,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 51,1 458,0 -- 529,6--385,8--458,0 843,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 51,1 458,0 -- 529,6------458,0 843,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 238,3 -- -- 480,8--480,8---- 480,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 238,3 -- -- 480,8--480,8---- 480,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 238,3 -- -- 480,8--480,8---- 480,8

Maradvány igénybevétele 238,3 -- -- 480,8--480,8---- 480,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 238,3 -- -- 480,8-------- 480,8

TÁMOGATÁSOK 293,7 458,0 -- 365,3---92,7--458,0 365,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 293,7 458,0 -- 365,3---92,7--458,0 365,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 293,7 458,0 -- 365,3---92,7--458,0 365,3

Központi, irányító szervi támogatás 293,7 458,0 -- 365,3---92,7--458,0 365,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 480,7 -- -- -- -- -- -- -- 314,2

A választási rendszerek működtetése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 2

KIADÁSOK 3,0 1 500,0 -- 515,4---976,4--1 500,0 523,6 -- --

1 Működési költségvetés 3,0 1 200,0 -- 515,4---684,7--1 200,0 515,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 1,8--1,8---- 1,8

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 1,8-------- 1,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 1 200,0 -- 513,6---686,5--1 200,0 513,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,51 200,0 -- 513,3---686,5--1 200,0 513,2

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

2 Felhalmozási költségvetés -- 300,0 -- -----291,7--300,0 8,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 300,0 -- -----291,7--300,0 8,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 300,0 -- --------300,0 8,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 308,6 -- -- 513,6--513,6---- 513,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 308,6 -- -- 513,6--513,6---- 513,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 308,6 -- -- 513,6--513,6---- 513,6

Maradvány igénybevétele 308,6 -- -- 513,6--513,6---- 513,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 308,6 -- -- 513,6-------- 513,6

TÁMOGATÁSOK 207,9 1 500,0 -- 10,0---1 490,0--1 500,0 10,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 207,9 1 500,0 -- 10,0---1 490,0--1 500,0 10,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 207,9 1 500,0 -- 10,0---1 490,0--1 500,0 10,0

Központi, irányító szervi támogatás 207,9 1 500,0 -- 10,0---1 490,0--1 500,0 10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 513,5 -- -- -- -- -- -- -- 8,2

2018. évi országgyűlési képviselőválasztás előkészítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 3

KIADÁSOK -- 500,0 -- -----500,0--500,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 500,0 -- --------500,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- -----500,0--500,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

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

Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó népszavazás lebonyolítása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek 
(nem bontott) )

224 4

KIADÁSOK 2 235,6 -- -- 372,6--372,6---- 372,6 -- --

1 Működési költségvetés 2 235,6 -- -- 372,6--372,6---- 372,6

 / 3 Dologi kiadások 7,6 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Szolgáltatási kiadások 7,6 -- -- 1,5-------- 1,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 228,0 -- -- 371,1--371,1---- 371,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 371,1-------- 371,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 228,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 372,6--372,6---- 372,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 372,6--372,6---- 372,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 372,6--372,6---- 372,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 372,6--372,6---- 372,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 372,6-------- 372,6

TÁMOGATÁSOK 2 608,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 608,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 608,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 2 608,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 372,6 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( X 1231 )25

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( 01111 Államhatalom )125

KIADÁSOK 827,7 808,0 -- 701,589,15,8--808,0 902,9 -- --

1 Működési költségvetés 620,5 787,0 -- 651,817,05,5--787,0 809,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 315,2 438,4 -- 343,0-74,9----438,4 363,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 265,8 310,4 -- 304,3------310,4 307,5

Külső személyi juttatások 49,4 128,0 -- 38,7------128,0 56,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

98,9 117,6 -- 88,3-24,1----117,6 93,5 -- --

 / 3 Dologi kiadások 204,8 231,0 -- 194,790,25,5--231,0 326,7 -- --

Készletbeszerzés 8,5 10,5 -- 7,7------10,5 8,5

Kommunikációs szolgáltatások 17,8 5,8 -- 14,4------5,8 22,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Szolgáltatási kiadások 131,0 104,6 -- 128,5------104,6 221,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 9,6 11,0 -- 10,6------11,0 12,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 37,9 99,1 -- 33,5------99,1 61,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,6 -- -- 25,825,8------ 25,8 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 18,6-------- 18,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,6 -- -- 7,2-------- 7,2

2 Felhalmozási költségvetés 207,2 21,0 -- 49,772,10,3--21,0 93,4 -- --

 / 6 Beruházások 74,9 21,0 -- 28,019,60,3--21,0 40,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 32,8 -- -- 18,8-------- 20,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 10,4 16,0 -- 3,9------16,0 6,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 22,6 -- -- 2,7-------- 9,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,1 5,0 -- 2,6------5,0 5,3

 / 7 Felújítások 132,3 -- -- 21,752,5------ 52,5 -- --

Ingatlanok felújítása 104,2 -- -- 17,1-------- 41,3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 28,1 -- -- 4,6-------- 11,2

BEVÉTELEK 9,0 -- -- 39,733,95,8---- 39,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2,62,6------ 2,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 2,8 -- -- 5,5--5,5---- 5,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,4 -- -- 1,8-------- 1,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,4 -- -- 2,5-------- 2,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,1-------- 0,1

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

5 Felhalmozási bevételek 0,3 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,3 -- -- 0,3-------- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 5,9 -- -- 31,331,3------ 31,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5,9 -- -- 31,3-------- 31,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2

Maradvány igénybevétele 45,8 -- -- 55,255,2------ 55,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,8 -- -- 55,2-------- 55,2

TÁMOGATÁSOK 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0

Központi, irányító szervi támogatás 828,1 808,0 -- 808,0------808,0 808,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 50,0 -- -- 51,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 55,2 -- -- -- -- -- -- -- 201,4
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Szerkezeti változás a 2017. évben

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

04/08/03/00 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 
(298057)

Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetési maradvány felhasználása.

04/13/00/00 Fejezeti tartalék (334495) Új elem

Indoklás: A 2016. évi költségvetési maradvány felhasználása.

04/14/00/00 Steindl Imre program támogatása (367917) Új elem

Indoklás: A Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami 
tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozat.

24/02/04/00 Kötelező betelepítési kvóta ügyében tartandó 
népszavazás lebonyolítása (360362)

Új elem

Indoklás: A Nemzeti Választási Iroda által lebonyolított "2016.10.02-ai Kötelező betelepítési 
kvóta ügyében tartandó országos népszavazás" lebonyolítása elnevezésű törvényi 
sor 2017. évi előirányzat-maradványa és annak pénzügyi teljesítése.

858



     
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 2017. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 82 5234

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

268 82415

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 125 14712

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 457 537173

I.  besorolási osztály összesen 4 017 707741

II.  besorolási osztály összesen 440 359148

III.  besorolási osztály összesen 50 15320

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

6 442 2491 113

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

42 6453

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

27 6023

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

106 49911

I.  besorolási osztály összesen 311 97839

II.  besorolási osztály összesen 1 582 691311

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) 2 071 415367

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

10 4364

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

713 548134

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

562 511155

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

459 005182

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 1 745 500475

országgyűlési képviselő 2 655 650212

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 37 8362

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 26 3254

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 2 719 811218

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 12 978 9762 173

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

02 198

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 02 307

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0144

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 094

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

02 173
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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 2017. 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

67 0265

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 54 5225

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

472 42453

I.  besorolási osztály összesen 1 474 861275

II.  besorolási osztály összesen 204 15276

III.  besorolási osztály összesen 8 9444

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

2 297 484419

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

645 964120

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

475 491133

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

421 188165

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 1 542 643418

országgyűlési képviselő 2 655 650212

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 37 8362

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 26 3254

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 2 719 811218

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 6 559 9391 055

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 055

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 109

Üres álláshelyek száma az időszak végén 77

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 59

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 055

2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

102 50915

I.  besorolási osztály összesen 251 58260

II.  besorolási osztály összesen 52 25423

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

406 34598

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 0352

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 3 0352

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 409 380100

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

100

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 104

Üres álláshelyek száma az időszak végén 4

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 4

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

100

3 Országgyűlési Őrség
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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 2017. évben

I.  fejezet

I.  besorolási osztály összesen 38 1007

II.  besorolási osztály összesen 13 5755

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

51 67612

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

42 6453

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

27 6023

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

106 49911

I.  besorolási osztály összesen 311 97839

II.  besorolási osztály összesen 1 582 691311

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=48+...+52) 2 071 415367

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

4 3201

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 4 3201

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 2 127 411380

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

400

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 411

Üres álláshelyek száma az időszak végén 42

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 28

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

380

5 1 Közbeszerzési Hatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

38 4712

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 9 7221

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

124 63014

I.  besorolási osztály összesen 362 59965

II.  besorolási osztály összesen 6 1222

III.  besorolási osztály összesen 31 71812

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

573 26196

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

18 9173

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 909

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 8001

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 22 6254

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 595 886100

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

100

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 110

Üres álláshelyek száma az időszak végén 16

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

100

21 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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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 2017. évben

I.  fejezet

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 9081

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

93 58913

I.  besorolási osztály összesen 159 02439

II.  besorolási osztály összesen 4 2982

III.  besorolási osztály összesen 9 4924

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

296 27760

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

20 52810

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 20 52810

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 316 80570

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

74

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 78

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

70

22 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 9081

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

36 9705

I.  besorolási osztály összesen 48 58713

II.  besorolási osztály összesen 4 9592

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

120 39022

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 7601

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 2 7601

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 123 15023

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

23

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 28

Üres álláshelyek száma az időszak végén 3

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 3

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

23

23 1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 31 1521

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

111 8224

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

468 18052

I.  besorolási osztály összesen 1 367 615221

II.  besorolási osztály összesen 138 51431

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

2 117 283309

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 8261
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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 2017. évben

I.  fejezet

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

55 24113

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

5 3752

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 65 44216

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 2 182 724325

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

325

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 340

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

325

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.)

94 92512

I.  besorolási osztály összesen 223 19638

II.  besorolási osztály összesen 11 1875

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

366 76458

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6 9182

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

29 8719

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 36 78911

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 403 55369

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

71

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.)

64 3109

I.  besorolási osztály összesen 92 14323

II.  besorolási osztály összesen 5 2972

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

212 77039

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

10 4364

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

36 9238

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 47 35912

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 260 12851

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

50

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 54

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

I.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

51
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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 2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2346,6  2313,4 2313,4 2403,5 2241,7 95,5  93,3 
ebből:  Személyi 

juttatás 
1192,3 748,6 748,6 1214,0 1193,6 100,1 98,3 

Bevétel 
 

6,1  - - 34,3 34,3 562,3 100,0 

Támogatás 2213,6 2313,4 2313,4 2213,6 2213,6 100,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány  

282,5  - - 155,6 155,6 55,1 100,0 

Létszám (fő)  75 - -  74 - - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
                                                                                          millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támoga-
tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Lét- 
szám 
eng. 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

2313,4 – 2313,4 748,6 85 

Módosítások jogcímenként     
 

 
 

 
1. Pótelőirányzat: 

 
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. 
határozat a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2017. 
évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításáról 
 
A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. 
határozat a 2017. évi 
kompenzációhoz szükséges 
támogatással összefüggő előirányzat-
átcsoportosításáról 

    
2. Fejezetek közötti előirányzat  
     átcsoportosítás: 

 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 

-0,1 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 

-0,1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0,2 
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    Az államfői protokollal kapcsolatos 
    feladatok ellátásához a Külgazdasági    
    és Külügyminisztériumhoz a 2016. évi  
    XC. tv. 21. § (1) bekezdése alapján 
    történt előirányzat-átcsoportosítás.             
   

 
-100,0 

 
 
 
 
 

 
-100,0 

 
 
 
 
 

3.   Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű 
       átcsoportosítás a Magyarország 
       2017. évi központi költségvetéséről 
       szóló 2016. évi XC. tv. 21. § (1) 
       bekezdés alapján.    
 
      Kiemelt előirányzatokon belüli  
      előirányzat átcsoportosítás    
                                    

   467,3 
 
 
 
 

        
          -25,6 

 

4.   Előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele. 

155,6 155,6  23,5  

5.  Működési és felhalmozási bevételi  
     többlet.            

34,3 34,3            

Módosítások összesen: 90,1 189,9 -99,8  465,4  
 

2017. évi módosított előirányzat: 2403,5 189,9 2213,6 1214,0 85    
 
A Köztársasági Elnökség fejezet 2017. évi előirányzatát a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 gazdálkodás és szakmai 
tevékenység folyamataiba épített vezetői és munkatársi ellenőrzést, valamint 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 
előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az egyes 
köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről,  

− kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal, 
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− 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 2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2247,3 1422,4 1422,4   2277,9 2143,7 95,4 94,1 

ebből:  Személyi 
juttatás 

1192,3 748,6 748,6 1214,0 1193,6 100,1 98,3 

Bevétel 6,1 - - 34,3 34,3 562,3 100,0 

Támogatás 2114,3 1422,4 1422,4 2114,3 2114,3 100,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány  

 
256,2 

- - 
 

129,3 
 

129,3 
 

50,5 
 

100,0 

Létszám (fő)      75            74   
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 
                                                                                                     millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 1422,4 – 1422,4 748,6 

Módosítások jogcímenként     
 
1. Pótelőirányzat: 

 
Az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2017. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosítás. 
 
A 2078/2017. (XII. 28.) Korm. határozat a 
2017. évi kompenzációhoz szükséges 
támogatással összefüggő előirányzat-
átcsoportosításáról 

  
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten  
    belüli átcsoportosítása: 
 
    Állami kitüntetések sorról előirányzat- 
    átcsoportosítás a 2016. évi XC. törvény  
    21. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 
    
    Államfői Protokoll kiadásai sorról 
    előirányzat-átcsoportosítás a 2016. évi XC. 
    törvény  21. § (1) bekezdés b) pontja  
    alapján.  
      
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi  
    hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt 
 

 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 

-0,1 
 
 
 
 
 
 

436,7 
 
  
 

255,0 

  
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 

-0,1 
 
 
 
 
 
 

436,7 
 
 
 

255,0 

 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

370,4 
 
 
 

96,9 
 
 
 

-25,6 

4. Előző évi költségvetési maradvány  
    igénybevétele. 
 

 
129,3 

 
129,3 

  
23,5 

5. Működési és felhalmozási bevételi többlet  
   (kártérítések díja, továbbszámlázott 
   szolgáltatás, működési célú támogatások,  
   felhalmozási célú átvett pénzeszköz) 
      

 
34,3 

 
34,3 

  

Módosítások összesen: 855,5 163,6 691,9 465,4 

2017. évi módosított előirányzat: 2277,9 163,6 2114,3 1214,0 
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A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához 
Kormányhatározattal biztosított pótelőirányzattal az elszámolás határidőre megtörtént.  Az 
Állami kitüntetések és az Államfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzatok 
átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz felügyeleti szerv hatáskörében történt. 
 

Az előirányzat-csoportonkénti kiadások a következők szerint teljesültek: 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 748,6 millió forint, a módosított előirányzat 1 214,0 
millió forint, a teljesített kiadás 1193,6  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 20,4 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 20,0 millió forint.  

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 205,7 
millió forint, a módosított előirányzat 213,0 millió forint, teljesítése 207,5 millió forint, amely a 
járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő egészségügyi 
hozzájárulás és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó függvényében alakult. Az 
előirányzat-megtakarításból (5,5 millió forint) a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 5,5 
millió forint.  

A beszámolási időszakban a Hivatal  átlagos statisztikai állományi létszáma 74 fő. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 411,5 millió forint, a módosított előirányzat 653,0 
millió forint, a teljesítés 584,9 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 68,1 millió 
forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 67,1 millió forint. A dologi kiadásokon 
belül változatlanul a legjelentősebb tételek az épület üzemeltetésére, a külföldi kiküldetésre 
valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított összegek.  

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata és a teljesített kiadás is 31,7 millió 
forint. 

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 3,0 millió forint, a módosított előirányzata 2,6 millió 
forint, valamint a teljesítése is 2,6 millió forint. 

Az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 51,6 millió forint, a módosított 
előirányzat 162,6 millió forint. A teljesített kiadás 122,4 millió forint ezt elsősorban   
biztonságtechnikai rendszer kiépítésére, informatikai eszközök beszerzésére és gépkocsik 
cseréjére fordítottuk. A kiadási megtakarítás  40,2  millió forint, ebből az áthúzódó 
kötelezettségvállalások összege 39,7 millió forint. 

A dolgozók lakásvásárlás támogatásban, kölcsönben 2017-ben egy fő részesült 1,0 millió 
forint visszatérítendő kölcsönben. A 2,0 millió forint eredeti előirányzatból átcsoportosításra 
került a felhalmozási kiadásokra 1,0 millió forint.  

A 2017. évi  költségvetési maradvány 134,2 millió forint. A keletkezett  költségvetési 
maradványból: 

− az áthúzódó kötelezettségek teljesítése 132,3 millió forint,  
− a kötelezettségvállalással nem terhelt  költségvetési maradvány 1,9 millió forint.  

 
A 2016. évi  költségvetési maradvány 129,3 millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak 
szerint: 
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− a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványra 95,4 millió forint, az áthúzódó 
kötelezettségekből  95,0 millió forint előirányzat teljesítése 2017. június 30-ig megtörtént, 
és a 0,4 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás felhasználhatóságáról a Kormány 
2067/2017. (XII. 27.) határozata rendelkezett. 

− a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványról a Kormány 1116/2017. 
(III. 13.) határozata 7,7 millió forint és a Kormány 1317/2017. (VI. 8.) határozata a 
Köztársasági Elnöki Hivatal címre 26,2 millió forint felhasználását engedélyezte.   

 
 
2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Állami kitüntetések 

A 2016. évi XC. törvény szerinti 436,7 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 átcsoportosított 370,4 millió forint előirányzatból, és a  
Köztársasági Elnöki Hivatal előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 
7,7 millió forint az 1116/2017. (III.13.) Kormányhatározata alapján felhasználható 
előirányzat. A személyi kiadások teljesítése 377,7 millió forint, ebből a Kossuth- és 
Széchenyi-díjjal járó jutalom 371,7 millió forint. 2017. március 15-e alkalmából, 1 főnek 
Kossuth Nagydíjat, 13 főnek egyéni Kossuth-díjat, 13 főnek egyéni Széchenyi-díjat és 3 
főnek megosztott 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 12,6 millió forint, ennek kétszerese 25,2 millió forint a Nagydíj 
és a megosztott díj  6,3 millió forint egy fő részére. Költségvetési maradvány 0,4 millió 
forint ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,1 millió forint. 

− A munkaadókat terhelő járulékok kiadás teljesítése 2,1 millió forint. 
Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,1 millió forint. 

− A dologi kiadások teljesítése 46,5 millió forint, ebből 15,3 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 került felhasználásra. 
Költségvetési maradvány 32,8 millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 31,8 
millió forint. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,0 millió forint. 
 

− Az Állami kitüntetések költségvetési maradványa a Köztársasági Elnöki Hivatalnál 33,3 
millió forint, ebből kötelezettségvállalással terhelt 31,9 millió forint és a  
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,4 millió forint. 

 
 
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat 73,0 millió forint. A köztársasági elnök 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi CX. törvény 14/A. §-a alapján 71,7  millió 
forint  felhasználásra került és a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1,3 millió forint. 
Támogatás 37  kedvezményezett részére került átutalásra. 
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Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 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 71,7 98,2 98,2 
ebből:  
személyi 
juttatás 

              

Bevétel               

Támogatás 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 100 100 
Költségvetési 
maradvány 

  –     
1,3 

    

Létszám (fő)              

 
 
Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

 
Megnevezés 

 
Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma  (37 db)       
 - alapítvány (15 db) 23,2   23,2 
 - nonprofit társaság (13 db) 25,2   25,2 
 - gazdasági társaság (3 db) 11,0   11,0 
 - önkormányzat/vagy intézménye (2 db) 2,8   2,8 
 - magánszemély (1 db) 3,0   3,0 
 - egyéb (3 db külföldi) 6,5   6,5 
Összes kifizetés 71,7   71,7 

 
 
 
Államf ői Protokoll kiadásai  
 
− A 2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat 355,0 millió forint. Az államfői 

protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági  és Külügyminisztériumhoz a 
2016. évi XC. tv. 21. § (1)  bekezdés c) pontja alapján történt a 100,0 millió forint 
előirányzat-átcsoportosítás. Fejezeten belüli átcsoportosítás történt a Köztársasági Elnöki 
Hivatalhoz a 2016. évi XC. tv. 21. § (1)  bekezdés b) pontja alapján 255,0 millió forint 
összegben. Az előirányzat teljesítése 252,7 millió forint, ebből előző évről áthúzódó 
kötelezettségvállalás 14,8 millió forint. A személyi juttatásokra 64,1 millió forint, a 
munkaadót terhelő járulékokra 4,2 millió forint és a dologi kiadásokra 184,4 millió forint 
került felhasználásra a Köztársasági Elnöki Hivatalnál. A 2018-ra áthúzódó 
kötelezettségvállalás 17,1 millió forint. 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

KIADÁSOK 2 346,6 2 313,4 -- 2 241,7157,6-67,70,22 313,4 2 403,5

1. Költségvetési szerv 2 247,3 1 422,4 -- 2 143,7157,6697,70,21 422,4 2 277,9
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 192,3 748,6 -- 1 193,6-2,1467,30,2748,6 1 214,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 211,5 205,7 -- 207,51,85,5--205,7 213,0

01/03  Dologi kiadások 699,2 411,5 -- 584,921,0220,5--411,5 653,0

01/05  Egyéb működési célú kiadások 18,8 -- -- 31,731,60,1---- 31,7

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

02/06  Beruházások 108,5 51,6 -- 122,4106,74,3--51,6 162,6

02/07  Felújítások 3,0 3,0 -- 2,6-0,4----3,0 2,6

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 14,0 2,0 -- 1,0-1,0----2,0 1,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 99,3 891,0 -- 98,0---765,4--891,0 125,6
99,3 891,0 -- 98,0---765,4--891,0 125,6

BEVÉTELEK 6,1 -- -- 34,328,36,0---- 34,3

1. Költségvetési szerv 6,1 -- -- 34,328,36,0---- 34,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 282,5 -- -- 155,6129,326,3---- 155,6

1. Költségvetési szerv 256,2 -- -- 129,3129,3------ 129,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

TÁMOGATÁSOK 2 213,6 2 313,4 -- 2 213,6---100,00,22 313,4 2 213,6

1. Költségvetési szerv 2 114,3 1 422,4 -- 2 114,3--691,70,21 422,4 2 114,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 99,3 891,0 -- 99,3---791,7--891,0 99,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 75,0 -- -- 74,0-------- --

1. Költségvetési szerv 75,0 -- -- 74,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 155,6 -- -- -- -- -- -- -- 161,8
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Köztársasági Elnöki Hivatal ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 2 247,3 1 422,4 -- 2 143,7157,6697,70,21 422,4 2 277,9 -- --

1 Működési költségvetés 2 121,8 1 365,8 -- 2 017,752,3693,40,21 365,8 2 111,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 192,3 748,6 -- 1 193,6-2,1467,30,2748,6 1 214,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 602,6 586,0 -- 618,8------586,0 619,3

Külső személyi juttatások 589,7 162,6 -- 574,8------162,6 594,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

211,5 205,7 -- 207,51,85,5--205,7 213,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 699,2 411,5 -- 584,921,0220,5--411,5 653,0 -- --

Készletbeszerzés 80,0 40,8 -- 82,3------40,8 110,4

Kommunikációs szolgáltatások 38,4 40,8 -- 41,6------40,8 46,0

Szolgáltatási kiadások 196,1 209,2 -- 207,9------209,2 225,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 283,0 35,5 -- 149,2------35,5 151,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 101,7 85,2 -- 103,9------85,2 119,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18,8 -- -- 31,731,60,1---- 31,7 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 31,2-------- 31,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 18,7 -- -- 0,4-------- 0,4

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

2 Felhalmozási költségvetés 125,5 56,6 -- 126,0105,34,3--56,6 166,2 -- --

 / 6 Beruházások 108,5 51,6 -- 122,4106,74,3--51,6 162,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,5 2,1 -- --------2,1 0,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11,7 12,7 -- 13,9------12,7 26,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 73,5 25,8 -- 82,5------25,8 101,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 21,8 11,0 -- 26,0------11,0 34,5

 / 7 Felújítások 3,0 3,0 -- 2,6-0,4----3,0 2,6 -- --

Ingatlanok felújítása 0,2 1,6 -- 1,5------1,6 1,5

Informatikai eszközök felújítása -- 0,8 -- --------0,8 --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 2,2 -- -- 0,5-------- 0,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,6 0,6 -- 0,6------0,6 0,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14,0 2,0 -- 1,0-1,0----2,0 1,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14,0 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 6,1 -- -- 34,328,36,0---- 34,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,7 -- -- ---------- --

876



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

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 26,326,3------ 26,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 26,3-------- 26,3

4 Működési bevételek 3,1 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,2 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,6 -- -- 0,6-------- 0,6

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

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

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

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- 4,2-------- 4,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,2 -- -- 2,02,0------ 2,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 256,2 -- -- 129,3129,3------ 129,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 256,2 -- -- 129,3129,3------ 129,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 256,2 -- -- 129,3129,3------ 129,3

Maradvány igénybevétele 256,2 -- -- 129,3129,3------ 129,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 256,2 -- -- 129,3-------- 129,3

TÁMOGATÁSOK 2 114,3 1 422,4 -- 2 114,3--691,70,21 422,4 2 114,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 114,3 1 422,4 -- 2 114,3--691,70,21 422,4 2 114,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 114,3 1 422,4 -- 2 114,3--691,70,21 422,4 2 114,3

Központi, irányító szervi támogatás 2 114,3 1 422,4 -- 2 114,3--691,70,21 422,4 2 114,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 75,0 -- -- 74,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 129,3 -- -- -- -- -- -- -- 134,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )2

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

Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

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

Állami kitüntetések ( 01111 Államhatalom )22 1

KIADÁSOK -- 436,7 -- -----436,7--436,7 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

 / 1 Személyi juttatások -- 370,4 -- -----370,4--370,4 --

Külső személyi juttatások -- 370,4 -- --------370,4 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- 63,1 -- -----63,1--63,1 --

Készletbeszerzés -- 40,7 -- --------40,7 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Szolgáltatási kiadások -- 7,4 -- --------7,4 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 15,0 -- --------15,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 436,7 -- -----436,7--436,7 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 436,7 -- -----436,7--436,7 --

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

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )22 2

KIADÁSOK 73,0 73,0 -- 71,7------73,0 73,0 -- --

1 Működési költségvetés 73,0 73,0 -- 71,7------73,0 73,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 73,0 73,0 -- 71,7------73,0 73,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,7 -- -- 2,8-------- 2,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 66,3 73,0 -- 68,9------73,0 70,2

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

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1,3

Államf ői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3

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

Államf ői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3 1

KIADÁSOK -- 355,0 -- -----355,0--355,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 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 -- 5,9 -- --------5,9 --

Szolgáltatási kiadások -- 26,8 -- --------26,8 --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 158,1 -- --------158,1 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 24,0 -- --------24,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 355,0 -- -----355,0--355,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 355,0 -- -----355,0--355,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 355,0 -- -----355,0--355,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 355,0 -- -----355,0--355,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26,3 26,3 -- --------26,3 26,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26,3 -- -- ---------- --

Tartalékok -- 26,3 -- --------26,3 26,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 26,3--26,3---- 26,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 26,3--26,3---- 26,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 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 2017. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 10 7651

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

73 6485

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

43 6814

I.  besorolási osztály összesen 250 94341

II.  besorolási osztály összesen 18 6356

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

397 67357

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

55 72116

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 55 72116

köztársasági elnök 18 3601

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 18 3601

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 471 75474

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

072

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 079

Üres álláshelyek száma az időszak végén 06

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

074
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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 2017. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 10 7651

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

73 6485

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

43 6814

I.  besorolási osztály összesen 250 94341

II.  besorolási osztály összesen 18 6356

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

397 67357

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

55 72116

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 55 72116

köztársasági elnök 18 3601

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 18 3601

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 471 75474

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

72

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 79

Üres álláshelyek száma az időszak végén 6

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

74

881
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III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 

883



 

884



Az Alkotmánybíróság tevékenységét az 2011. évi CLI. törvény alapján végzi. 
 
Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások: 

− 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 Alkotmánybíróság 2017. évi tevékenységének főbb mutatói: 
A 2017. január 1-én folyamatban maradt és az azt követően, 2017. december 31-ig indult, 
előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek száma az eljárás típusa szerint 
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Alkotmányjogi panasz 
(Ab tv. 26-27. §) 
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 b
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A 2017. 
január 1-én 
folyamatban 

maradt 
ügyek 
száma 

1 20 17 49 20 213 282 0 0 2 322 
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A 2017. 
január 1. és 
december 
31. között 
indult új 
ügyek 
száma 

0 4 48 40 34 330 404 4 4 1 461 

A 2017. 
január 1-én 
folyamatban 
maradt és a 

2017. 
december 

31-ig indult 
ügyek 
száma 

összesen 

1 24 65 89 54 543 686 4 4 3 783 

 
 
Az előadó alkotmánybíróra kiszignált, befejezett ügyek száma az eljárás típusa szerint, a 
döntéshozó szervek szerinti bontásban (2017. január 1. – 2017. december 31.) 
 
Az ügyek típusa (hatáskörök 

szerint) 
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Alkotmányjogi panasz 
(Ab tv. 26-27. §) 
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Az eljárást befejező szerv, 
illetve a befejezés módja 
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23
3.

 §-
a 

al
ap

já
n  

Egyesítés révén befejeződött 
ügyek száma 

0 0 21 6 5 8 19 0 1 0 41 

A testületek 
által eljárást 

lezáró 
(visszautasító, 
megszüntető, 

áttételről 
rendelkező) 
végzéssel 
befejezett 

ügyek száma 

Teljes ülés 0 0 0 1 0 3 4 0 0 1 5 

T
an

ác
so

k 

1. öttagú 
tanács 

0 1 5 14 1 99 114 0 0 0 120 

2. öttagú 
tanács 

0 0 1 12 7 70 89 2 0 0 90 

3. öttagú 
tanács 

0 0 3 6 9 66 81 0 0 0 84 

Összesen 0 1 9 32 17 235 284 2 0 0 294 
Összesen 0 1 9 33 17 238 288 2 0 1 299 

A testületek Teljes ülés 1 6 8 7 4 24 35 0 1 0 51 
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által érdemi 
határozattal 
befejezett 

ügyek száma 

T
an

ác
so

k 

1. öttagú 
tanács 

0 0 3 1 1 5 7 0 0 0 10 

2. öttagú 
tanács 

0 1 5 3 1 10 14 1 0 0 20 

3. öttagú 
tanács 

0 0 11 1 1 15 17 0 0 0 28 

Összesen 0 1 19 5 3 30 38 1 0 0 58 
Összesen 1 7 27 12 7 54 73 1 1 0 109 

Befejezett ügyek száma 
összesen 

1 8 57 51 29 300 380 3 2 1 449 

 
 
Az Alkotmánybíróság fejezet törzsszáma: 324809, az Alkotmánybíróság Hivatala törzsszáma: 
324799. A fejezet honlapjának a címe: www.alkotmanybirosag.hu. 
 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a fejezet 
kiadási előirányzatát 1.827,1 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 
1.827,1 millió forintban állapította meg. 
 
Az Alkotmánybíróság fejezet előirányzatai a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2016. 
évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

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

Kiadás 1765,0 1827,1  2021,6 1893,8 107,3 93,7
ebből: 
- személyi 

juttatás 
1010,1 1079,3  1094,7 1072,1 106,1 97,9

Bevétel 11,1 0  11,6 11,6 104,5 100,0
Támogatás 1800,7 1827,1  1831,2 1831,2 101,7 100,0
Előirányzat-
maradvány 

178,8    127,8 71,5  

Létszám (fő) 120 136  136 129 107,5 94,9

 

 millió forintban egy tizedessel 

2017. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

1827,1 0,0 1827,1 1079,3 

Módosítások jogcímenként     
– előirányzat-maradvány igénybe vétele 178,8 178,8   
– intézményi hatáskörű módosítás    12,0 
– 1301/2017.(VI.7.) Kormány rendelet a 
költségvetési szerveknél foglalkozta-

2,2  2,2 1,8 
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tottak 2017. évi kompenzációja 
– 430/2016.(XII.15.) Korm. rendelet 
minimálbér és garantált bérminimum  
2017. évi emelésének hatása 

1,9  
 

1,9 
 

 
1,6 

 
– működési és felhalmozási 
többletbevétel 

11,6 11,6   

2017. év módosított előirányzat 2021,6 190,4 
 

1831,2 
 

1094,7 

 
 
A 2016. évi előirányzat-maradvány 178,8 millió forint volt.  
A jóváhagyott előirányzat-maradványból dologi kiadásokra 23,0 millió forint, felhalmozásra 
27,0 millió forint került kifizetésre.  
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 30,7 millió forint (1317/2017. 
(VI. 8.) Korm. határozat) és 27,4 millió forint (1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat) 
felhasználását engedélyezték felújítási munkálatokra. 
 
A kiadások alakulása 
A 2017. évi személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjára és a 
kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum finanszírozására – a 2016. évi XC. 
törvény 4. § (1) bekezdése szerinti céltartalékából – átcsoportosított összeggel (személyi 
juttatások 3,4 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,7 
millió forint, mely összegek tartalmazzák az elszámolások differenciáit) növekedett. A 
személyi juttatások módosított előirányzata 1094,7 millió forint volt, melyet 97,7 %-ban 
felhasznált a Hivatal.  
 
A személyi juttatások megoszlása a következő volt: 

 
 

módosított 
előirányzat 

teljesítés 

Törvény szerinti illetmények 57,8 % 57,9% 
Foglalkoztatottak személyi juttatása 13,7 % 13,4 % 
Külső személyi juttatás 28,5% 28,7 % 
 
Az Alkotmánybíróság engedélyezett létszáma 136 fő, az átlagos statisztikai létszáma 129 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 334,2 millió forint, a módosított előirányzat 
360,2 millió forint, a teljesítés 294,7 millió forint (81,8%) volt. A dologi kiadások között a 
rendszeres üzemeltetési kiadásokon túl a Donáti utcai épületben kisebb épületgépészeti és 
egyéb karbantartások szerepelnek. 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 62,7 millió forint, a módosított előirányzat 81,3 
millió forint, a teljesített kiadás 77,1 millió forint (94,8 %) volt, a fennmaradó összeg 88,0%-a 
kötelezettségvállalással lekötött. A felújítási munkálatokra engedélyezett 2016. évi 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

KIADÁSOK 1 765,0 1 827,1 -- 1 893,8179,710,74,11 827,1 2 021,6

1. Költségvetési szerv 1 729,5 1 827,1 -- 1 893,8179,710,74,11 827,1 2 021,6
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 010,1 1 079,3 -- 1 072,112,0--3,41 079,3 1 094,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 288,4 307,6 -- 260,3-45,0--0,7307,6 263,3

01/03  Dologi kiadások 307,7 334,2 -- 294,715,310,7--334,2 360,2

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,5 43,3 -- 43,2-0,1----43,3 43,2

01/05  Egyéb működési célú kiadások 17,0 -- -- 51,151,2------ 51,2

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

02/06  Beruházások 61,5 62,7 -- 77,118,6----62,7 81,3

02/07  Felújítások -- -- -- 25,658,0------ 58,0

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,3 -- -- 69,769,7------ 69,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 35,5 -- -- ---------- --

35,5 -- -- ---------- --
BEVÉTELEK 11,1 -- -- 11,60,910,7---- 11,6

1. Költségvetési szerv 11,1 -- -- 11,60,910,7---- 11,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 132,0 -- -- 178,8178,8------ 178,8

1. Költségvetési szerv 96,5 -- -- 178,8178,8------ 178,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 35,5 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1 800,7 1 827,1 -- 1 831,2----4,11 827,1 1 831,2

1. Költségvetési szerv 1 800,7 1 827,1 -- 1 831,2----4,11 827,1 1 831,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 120,0 -- -- 129,0-------- --

1. Költségvetési szerv 120,0 -- -- 129,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 178,8 -- -- -- -- -- -- -- 127,8
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Alkotmánybíróság ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 729,5 1 827,1 -- 1 893,8179,710,74,11 827,1 2 021,6 -- --

1 Működési költségvetés 1 666,7 1 764,4 -- 1 721,433,410,74,11 764,4 1 812,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 010,1 1 079,3 -- 1 072,112,0--3,41 079,3 1 094,7 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 734,5 783,0 -- 764,7------783,0 782,6

Külső személyi juttatások 275,6 296,3 -- 307,4------296,3 312,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

288,4 307,6 -- 260,3-45,0--0,7307,6 263,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 307,7 334,2 -- 294,715,310,7--334,2 360,2 -- --

Készletbeszerzés 57,8 65,1 -- 55,9------65,1 73,4

Kommunikációs szolgáltatások 27,8 22,9 -- 26,5------22,9 29,1

Szolgáltatási kiadások 145,3 159,7 -- 129,4------159,7 156,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 13,6 15,8 -- 23,2------15,8 26,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 63,2 70,7 -- 59,7------70,7 74,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 43,5 43,3 -- 43,2-0,1----43,3 43,2 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 43,5 43,3 -- 43,2------43,3 43,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 17,0 -- -- 51,151,2------ 51,2 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,7 -- -- 2,6-------- 2,7

Elvonások és befizetések -- -- -- 47,7-------- 47,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15,3 -- -- 0,8-------- 0,8

2 Felhalmozási költségvetés 62,8 62,7 -- 172,4146,3----62,7 209,0 -- --

 / 6 Beruházások 61,5 62,7 -- 77,118,6----62,7 81,3 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 16,5-------- 16,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 4,0 -- -- 1,7-------- 1,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 19,5 -- -- 3,5-------- 3,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 25,0 49,4 -- 39,0------49,4 42,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13,0 13,3 -- 16,4------13,3 17,3

 / 7 Felújítások -- -- -- 25,658,0------ 58,0 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- 20,2-------- 45,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 5,4-------- 12,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,3 -- -- 69,769,7------ 69,7 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,7 -- -- 69,7-------- 69,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

0,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 11,1 -- -- 11,60,910,7---- 11,6 -- --

4 Működési bevételek 6,7 -- -- 5,3--5,3---- 5,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,3 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,4 -- -- 0,2-------- 0,2

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 5,7 -- -- 4,0-------- 4,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,3 -- -- 0,6-------- 0,6

5 Felhalmozási bevételek 3,4 -- -- 5,2--5,2---- 5,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3,4 -- -- 5,2-------- 5,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- 0,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- 0,90,9------ 0,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,0 -- -- 0,9-------- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 96,5 -- -- 178,8178,8------ 178,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 96,5 -- -- 178,8178,8------ 178,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 96,5 -- -- 178,8178,8------ 178,8

Maradvány igénybevétele 96,5 -- -- 178,8178,8------ 178,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 96,5 -- -- 178,8-------- 178,8

TÁMOGATÁSOK 1 800,7 1 827,1 -- 1 831,2----4,11 827,1 1 831,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 800,7 1 827,1 -- 1 831,2----4,11 827,1 1 831,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 800,7 1 827,1 -- 1 831,2----4,11 827,1 1 831,2

Központi, irányító szervi támogatás 1 800,7 1 827,1 -- 1 831,2----4,11 827,1 1 831,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 120,0 -- -- 129,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 178,8 -- -- -- -- -- -- -- 127,8

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )22

KIADÁSOK 35,5 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 35,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 35,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 35,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 35,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 35,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 35,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 3591

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 5 8331

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

359 95045

I.  besorolási osztály összesen 147 02729

II.  besorolási osztály összesen 37 02210

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

564 19186

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

56 62928

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 56 62928

alkotmánybíró 278 14515

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 278 14515

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 898 964129

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

0131

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0137

Üres álláshelyek száma az időszak végén 04

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 04

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0129
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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 2017. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

14 3591

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 5 8331

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

359 95045

I.  besorolási osztály összesen 147 02729

II.  besorolási osztály összesen 37 02210

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

564 19186

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

56 62928

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 56 62928

alkotmánybíró 278 14515

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 278 14515

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 898 964129

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

131

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 137

Üres álláshelyek száma az időszak végén 4

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 4

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

129
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IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 

897
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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 – 2016. évi tényadatokhoz viszonyított – 2017. évi kiadási és bevételi adatait az 
alábbi táblázat foglalja össze: 
 

Megnevezés 2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 538,6 1 387,7 1 387,7 1 451,1 1 369,6 89,0 94,4 

ebből:  
személyi juttatás 808,0 858,6 858,6 861,6 848,6 105,0 98,5 

Folyó bevétel 4,5 0,0 0,0 2,0 2,0 44,4 100,0 

Támogatás 1 308,7 1 387,7 1 387,7 1 390,7 1 390,7 106,3 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

283,8 0,0 0,0 58,4 58,4 20,6 100,0 

Létszám (fő) 136 159 159 159 137 100,7 86,2 

 
Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:  
 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 
2017. évi előirányzat módosítások 

levezetése 
Kiadások Bevételek Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett, fő) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

1 387,7  1 387,7 858,6 159 

Módosítások jogcímenként      

- az NGM/2977/5/2017. intézkedése 
a 2017. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés támogatásáról 

1,7  1,7 1,3   

- az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. 
határozat a központi költségvetési 

1,5  1,5 1,2    
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2017. évi előirányzat módosítások 
levezetése 

Kiadások Bevételek Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett, fő) 

szerveknél foglalkoztatottak 2017. 
évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 
- az NGM/2.977/12/2017. 
intézkedése a 2017. évi minimálbér 
és garantált bérminimum emelés 
támogatásának elszámolásáról 

-0,1  -0,1 0,0  

- az NGM/8809/9/2017. intézkedése 
a 2017. évi bérkompenzáció 
támogatásának elszámolásáról 

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

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

2,0 2,0       

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele (intézmény) 

58,4 58,4       

- intézményi szintű módosítás a 
kiemelt előirányzatok között 

      0,6    

2017. évi módosított előirányzat 1 451,1 60,4 1 390,7 861,6 137 
 
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: 
 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 

Megnevezés 2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 515,8 1 387,7 1 387,7 1 451,1 1 369,6 90,4 94,4 

ebből:  
személyi juttatás 808,0 858,6 858,6 861,6 848,6 105,0 98,5 

Folyó bevétel 4,5 0,0 0,0 2,0 2,0 44,4 100,0 
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Támogatás 1 308,7 1 387,7 1 387,7 1 390,7 1 390,7 106,3 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

261,0 0,0 0,0 58,4 58,4 22,4 100,0 

Létszám (fő) 136 159 159 159 137 100,7 86,2 

Előirányzat módosítások levezetése 
 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 
2017. évi előirányzat módosítások 

levezetése 
Kiadások Bevételek Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-

lyezett, fő) 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

1 387,7  1 387,7 858,6 159 

Módosítások jogcímenként      

- az NGM/2977/5/2017. intézkedése 
a 2017. évi minimálbér és garantált 
bérminimum emelés támogatásáról 

1,7  1,7 1,3   

- az 1301/2017. (VI. 7.) Korm. 
határozat a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2017. 
évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról 

1,5  1,5 1,2    

- az NGM/2.977/12/2017. 
intézkedése a 2017. évi minimálbér 
és garantált bérminimum emelés 
támogatásának elszámolásáról 

-0,1  -0,1 0,0  

- az NGM/8809/9/2017. intézkedése 
a 2017. évi bérkompenzáció 
támogatásának elszámolásáról 

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

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

2,0 2,0       

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele (intézmény) 

58,4 58,4       

- intézményi szintű módosítás a 
kiemelt előirányzatok között 

      0,6    

2017. évi módosított előirányzat 1 451,1 60,4 1 390,7 861,6 137 
 
 
Kiadások alakulása 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 858,6 M Ft, a módosított előirányzata 861,6 M Ft 
volt, melyet 98,5 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 159 fő, a december 31-i 
munkajogi létszám 155 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 137 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év 
során. 
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A dologi kiadások eredeti előirányzata 243,6 M Ft, a módosított előirányzat 247,3 M Ft, a 
teljesítés 214,0 M Ft volt. A 2018-ra áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
20,7 M Ft. 

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 4,0 M Ft volt. A módosított 
előirányzat 42,1 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségeit és az 
elmaradt feladatok miatt elvonásra felajánlott összeg előirányzatát tartalmazza. A teljesítés 
42,1 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 3,0 M Ft-ot, az elvonások teljesítésére 
39,1 M Ft-ot (ebből maradvány átadására 6,8 M Ft-ot) fordított a Hivatal. 

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 45,3 M Ft. A módosított előirányzat 77,2 M Ft, a 
teljesített kiadás 51,5 M Ft volt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti előirányzat 
különbségből 24,4 M Ft kötelezettségvállalással terhelt, melynek kifizetése a beszerzések 
lebonyolítása miatt részben áthúzódik 2018-ra. 

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. 2017-ban nem volt ilyen jellegű igénylés, 
ezért az OTP Bank Rt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2017-ben nem utalt át 
támogatási összeget. 
 
Bevételek alakulása 

A Hivatalnak rendszeres, tartós és tervezhető bevétele nincs, törvényben meghatározott 
feladata, alapvető tevékenységének ellátása ezt nem teszi lehetővé. A várható kiadásokat a 
költségvetési támogatásnak kell biztosítania. Az év során jelentkező bevételek jellemzően 
esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, ezért a finanszírozásba 
tartósan és biztonságosan nem vonhatók be. 

A költségvetési támogatás intézményi eredeti előirányzata 1 387,7 M Ft volt. 

A költségvetési támogatás összege a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés 
támogatása miatt 1,7 M Ft-tal, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi 
kompenzációjához adott támogatás miatt 1,5 M Ft-tal nőtt. Ezek elszámolása miatt a 
támogatás 0,2 M Ft-tal csökkent. 

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1 390,7 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 2,0 M Ft, amelyből intézményi működési 
bevétel 1,3 M Ft, lakáskölcsön visszatérülése 0,7 M Ft volt. 

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 58,4 M Ft 
volt. 

Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.  

A Hivatalnál 2017-ben 81,5 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettség-
vállalással lekötött előirányzat-maradvány 51,6 M Ft, ebből beruházás 24,4 M Ft, 
felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (lakáskölcsön) 5,3 M Ft, dologi kiadás 
20,7 M Ft, személyi juttatás és járulékai 1,2 M Ft.  
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

KIADÁSOK 1 538,6 1 387,7 -- 1 369,659,11,33,01 387,7 1 451,1

1. Költségvetési szerv 1 515,8 1 387,7 -- 1 369,659,11,33,01 387,7 1 451,1
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 808,0 858,6 -- 848,60,6--2,4858,6 861,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 232,9 236,2 -- 206,6-26,0--0,6236,2 210,8

01/03  Dologi kiadások 211,8 243,6 -- 214,02,51,2--243,6 247,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 14,4 4,0 -- 42,138,1----4,0 42,1

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

02/06  Beruházások 35,1 45,3 -- 51,531,80,1--45,3 77,2

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 213,6 -- -- 6,812,1------ 12,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 22,8 -- -- ---------- --

22,8 -- -- ---------- --
BEVÉTELEK 4,5 -- -- 2,00,71,3---- 2,0

1. Költségvetési szerv 4,5 -- -- 2,00,71,3---- 2,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 283,8 -- -- 58,458,4------ 58,4

1. Költségvetési szerv 261,0 -- -- 58,458,4------ 58,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 22,8 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1 308,7 1 387,7 -- 1 390,7----3,01 387,7 1 390,7

1. Költségvetési szerv 1 308,7 1 387,7 -- 1 390,7----3,01 387,7 1 390,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 136,0 -- -- 137,0-------- --

1. Költségvetési szerv 136,0 -- -- 137,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 58,4 -- -- -- -- -- -- -- 81,5
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 515,8 1 387,7 -- 1 369,659,11,33,01 387,7 1 451,1 -- --

1 Működési költségvetés 1 267,1 1 342,4 -- 1 311,315,21,23,01 342,4 1 361,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 808,0 858,6 -- 848,60,6--2,4858,6 861,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 757,5 809,1 -- 802,8------809,1 810,7

Külső személyi juttatások 50,5 49,5 -- 45,8------49,5 50,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

232,9 236,2 -- 206,6-26,0--0,6236,2 210,8 -- --

 / 3 Dologi kiadások 211,8 243,6 -- 214,02,51,2--243,6 247,3 -- --

Készletbeszerzés 13,7 16,3 -- 13,6------16,3 14,1

Kommunikációs szolgáltatások 20,7 22,0 -- 27,9------22,0 32,4

Szolgáltatási kiadások 132,0 143,5 -- 128,0------143,5 147,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 6,2 10,0 -- 4,7------10,0 7,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 39,2 51,8 -- 39,8------51,8 45,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,4 4,0 -- 42,138,1----4,0 42,1 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 3,2 4,0 -- 3,0------4,0 3,0

Elvonások és befizetések 0,9 -- -- 39,1-------- 39,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 248,7 45,3 -- 58,343,90,1--45,3 89,3 -- --

 / 6 Beruházások 35,1 45,3 -- 51,531,80,1--45,3 77,2 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 10,5 9,0 -- 4,9------9,0 23,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5,7 15,1 -- 26,0------15,1 26,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11,5 11,6 -- 9,6------11,6 10,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,4 9,6 -- 11,0------9,6 16,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 213,6 -- -- 6,812,1------ 12,1 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 212,8 -- -- 6,8-------- 6,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

0,8 -- -- ---------- 5,3

BEVÉTELEK 4,5 -- -- 2,00,71,3---- 2,0 -- --

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,4 -- -- 0,8-------- 0,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,7 -- -- 0,4-------- 0,4

5 Felhalmozási bevételek 1,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,1 -- -- 0,1-------- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- ---------- --

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

906



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

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,8 -- -- 0,70,7------ 0,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,8 -- -- 0,7-------- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 261,0 -- -- 58,458,4------ 58,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 261,0 -- -- 58,458,4------ 58,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 261,0 -- -- 58,458,4------ 58,4

Maradvány igénybevétele 261,0 -- -- 58,458,4------ 58,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 261,0 -- -- 58,4-------- 58,4

TÁMOGATÁSOK 1 308,7 1 387,7 -- 1 390,7----3,01 387,7 1 390,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 308,7 1 387,7 -- 1 390,7----3,01 387,7 1 390,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 308,7 1 387,7 -- 1 390,7----3,01 387,7 1 390,7

Központi, irányító szervi támogatás 1 308,7 1 387,7 -- 1 390,7----3,01 387,7 1 390,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 136,0 -- -- 137,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 58,4 -- -- -- -- -- -- -- 81,5

Fejezeti tartalék ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

KIADÁSOK 22,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 22,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22,8 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 22,8 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 22,8 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 22,8 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22,8 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2017. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

172 11823

I.  besorolási osztály összesen 416 14493

II.  besorolási osztály összesen 27 35412

III.  besorolási osztály összesen 1 154

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

628 736129

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

12 9925

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 12 9925

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 42 0253

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 42 0253

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 683 753137

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

0138

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0155

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)

0137
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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 2017. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

172 11823

I.  besorolási osztály összesen 416 14493

II.  besorolási osztály összesen 27 35412

III.  besorolási osztály összesen 1 154

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

628 736129

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

12 9925

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 12 9925

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 42 0253

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 42 0253

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 683 753137

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

138

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 155

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)

137
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
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A központi költségvetési intézmények bemutatása, a fejezeti indokolás 
 
 
A fejezet egészére vonatkozó indoklás  
 
A cím szerinti téma ismertetését a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című 
dokumentum részletesen tartalmazza. 
Elektronikus elérhetősége: 
 
https://asz.hu/storage/files/files/jelentes/2018/b8.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 2017. évi feladatainak megvalósítására, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben (Kvtv.) 9 302,6 millió forint kiadási előirányzat 
került jóváhagyásra, melynek fedezetét 20,0 millió forint bevételi és 9 282,6 millió forint 
támogatási előirányzat biztosította.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 8 734,3 9 302,6 9 302,6 10 052,5 9 290,9 106,4% 92,4% 

ebből:  személyi juttatás 5 598,3 6 099,2 6 099,2 5 919,1 5 908,3 105,5% 99,8% 

Bevétel 22,6 20,0 20,0 23,3 23,3 103,1% 100,0% 

Támogatás 8 572,4 9 282,6 9 282,6 9 381,5 9 381,5 109,4% 100,0% 

Költségvetési maradvány 787,0 – 0,0 647,7 647,7 82,3% 100,0% 

Létszám (fő)  598 602 602 602 597 99,8% 99,2% 

 
 

A 2017. évi teljesített kiadások összege a 2016. évi tény adatokhoz hasonlítva 6,4 %-kal 
növekedett, amelyre az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) 
bekezdése szerinti illetményváltozás összegének változása, valamint az előző évi maradvány 
összeg felhasználásának előző évinél alacsonyabb mértéke jelentős hatást gyakorolt. 

A költségvetési feltételek változása a feladatok teljesítésére. 

Az Állami Számvevőszék gazdálkodásában - az elmúlt évekhez hasonlóan - a 2017. évben is az 
erőforrások még hatékonyabb felhasználására számos intézkedés került végrehajtásra. 

A munkafolyamatok optimalizálásának eredményeként jelentkező megtakarítások a szakmai 
tevékenységet szolgáló beruházásokra kerültek átvezetésre. 

Az ÁSZ, mint ajánlatkérő 2017-ben - a korábbi évekhez hasonlóan - a megindított közbeszerzési 
eljárásokkal, és a priorizált központosított közbeszerzésekkel fenntartotta a beszerzések 
kiszámíthatóságát, átláthatóságot. 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 
Az évközi előirányzat módosítások az alábbi hatáskörökben kerültek végrehajtásra: 
 

- Kormány hatáskörében összesen: 98,9 millió forint  
o bérintézkedésekhez kapcsolódó módosítások: bérkompenzáció, garantált 

bérminimumra kiegészítés támogatására 0,8 millió forint, 
o Az ÁSZ tv. szerinti illetményalap változás különbözetére 98,1 millió forint. 
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- Irányító szervi hatáskörben 1,9 millió forinttal növekedett a bevételi és kiadási elői-
rányzat, a költségvetési bevételi többlet összegével.  

- Intézményi hatáskörben 649,1 millió forint összegben került sor módosításokra 
o 2016. költségvetési évi maradvány igénybevétele 647,7 millió forint,  
o munkáltatói lakáskölcsönök visszatérüléséből származó bevételek 1,4 millió 

forint. 
 
Az év során a kiadási előirányzatok összesen 749,9 millió forinttal emelkedtek az alábbiak 
szerint: 
 

Megnevezés
Kiadás Bevétel Támogatás

Kiadásból 
személyi 
juttatás

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 9 302,6 20,0 9 282,6 6 099,2 602
Módosítások jogcímenként * - - - - -
-432/2016. (XII.15.) Korm. Rendeletben meghatározottak 
alapján nyújtott bérkompenzáció és elszámolása

0,6 0,6 0,5 -

-430/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben meghatározottak 
alapján a kötelező legkisebb munkabér és a garantált 
bérminimum különbözetére nyújtott támogatás és 
elszámolása

0,2 0,2 0,2 -

-ÁSZ törvény szerinti illetményalap különbözete 98,1 98,1 80,5 -
-Többletbevételek felhasználása 1,9 1,9 - - -
-Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás - - -272,3 -
-2016. évi maradvány igénybevétele 647,7 647,7 - 11,0 -
-Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 1,4 1,4 - 0,0 -
2017. évi módosított előirányzat 10 052,5 671,0 9 381,5 5 919,1 602

millió forintban egy tizedessel

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 9 302,6 20,0 9 282,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként - - - 

−  2016. évi maradvány igénybevétele 647,7 647,7 - 

−  Támogatási előirányzat növekedés (bérkompenzáció, garantált bérminimumra kiegészítés, 
számvevői illetményalap emelkedése) 

98,9 - 98,9 

−  Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 1,4 1,4 - 

−  Saját bevételi többlet 1,9 1,9 - 

2017. évi módosított előirányzat 10 052,5 671,0 9 381,5 

 
 
Az előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  9 290,9 9 290,9   

Összes kifizetés 9 290,9 9 290,9   
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Kiadások alakulása 
 

A 2017. 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 6 099,2 5 919,1 5 908,3 99,8%
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

1 678,5 1 399,3 1 390,2 99,3%

Dologi kiadások 1 104,8 1 799,8 1 329,1 73,8%
Egyéb működési célú kiadások 2,0 281,8 274,0 97,2%
Beruházások 382,1 610,2 388,2 63,6%
Felújítások 36,0 21,3 0,8 3,8%
Egyéb felhalmozási célú
kiadások

0,0 21,0 0,3 1,4%

Kiadások összesen 9 302,6 10 052,5 9 290,9 92,4% 

A személyi juttatások kiadásai a módosított előirányzathoz képest 10,8 millió forinttal 
alacsonyabb összegben teljesültek, a külső személyi juttatások kötelezettségvállalásainak 
2018. évre áthúzódó kifizetései és a januárban teljesített, de előző évre vonatkozó munkáltatói 
kifizetések miatt.  

A dologi kiadások teljesülése 73,8 %-os mértékű volt, melynek oka a szolgáltatási, üzemeltetési 
kiadások, és a szakértői szerződések 2018. évre áthúzódó pénzügyi teljesítése. 

Az egyéb működési célú kiadások között kerültek elszámolásra a fizetett nemzetközi tagdíjak 
1,7 millió forint összegben, illetve a 2017. évi szociális hozzájárulási adó csökkenéséből eredő 
megtakarítások, amely összesen 270,5 millió forint volt. Az előző évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt költségvetési maradvány a központi költségvetésbe befizetett összege 1,8 millió 
forint szintén a működési célú kiadások között került elszámolásra. 

A 2017. évi beruházási kiadások eredeti előirányzata az év során 228,1 millió forinttal 
emelkedett. Az előirányzatot legnagyobb mértékben a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt 
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 költségvetési maradvány összege – 0,3 millió forint – amely 
a központi költségvetésbe befizetésre került.  

A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 

Az ÁSZ 2017. évi irányítószervi támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 
Kormány hatáskörben 98,9 millió forinttal nőtt, a fizetett bérkompenzáció és garantált 
bérminimumra kiegészítés megtérítésével, valamint a céltartalékból az Állami Számvevőszékről 
szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap 
emelkedése miatti kiadási növekménnyel. 
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Bevételek alakulása 

Az Állami Számvevőszék 2017. évi feladatainak ellátására törvényileg jóváhagyott kiadási 
előirányzat fedezetét 9 282,6 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 17,0 20,3 20,3 100,0%
Felhalmozási bevételek 3,0 1,6 1,6 100,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1,4 1,4 100,0%
Bevételek összesen 20,0 23,3 23,3 100,0%
Központi, irányító szervi támogatás 9 282,6 9 381,5 9 381,5 100,0%
Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

- 647,7 647,7 100,0%
 

Az év közbeni előirányzat-módosítások hatására a kiadási és bevételi előirányzatok 749,9 millió 
forinttal növekedtek: 

− a 2016. évi költségvetési maradvány igénybevétele 647,7 millió forint volt, 

− a bérkompenzáció és garantált bérminimumra kiegészítés elszámolt összege 0,8 millió 
forint volt,  

− számvevői illetményalap emelkedésre a céltartalékból került biztosításra 98,1 millió 
forint, 

−  munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 1,4 millió forint, 
− a bevételi többletből származó emelkedés összege 1,9 millió forint. 
 

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 3,3 millió forinttal meghaladták a 
tervezett összeget, azonban a felhalmozási bevételek 1,4 millió forinttal maradtak el a tervezett 
bevételi előirányzattól.  
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 1,4 millió forint volt, amely a 
lakáskölcsönök 2017. évben történő visszatérülése. 
 
A teljesült bevételek biztosították a 2017. évben szükséges kiadások forrását, így a 
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása zavartalanul megvalósult. 

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 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 597 fő a megelőző 2016. 
évben 598 fő volt. 

Az Állami Számvevőszéknél foglalkoztatott számvevői állomány illetményét az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény határozza meg.  
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adatok millió forintban, egy tizedessel  

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 

Személyi juttatások 6 099,2 5 919,1 5 908,3 99,8 % 
 

A külső személyi juttatások előirányzata csökkentésre került a szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások javára a közbeszerzési eljárás keretében megkötött szakértői szerződések 
fedezetének biztosítására. 

Költségvetési maradvány 
 

A 2016. évben keletkezett intézményi költségvetési maradvány összege 647,7 millió forint volt. 
A maradvány 2017-ben történő felhasználásáról a nemzetgazdasági miniszter 
NGM/35119/1/2017. iktatószámú levelében rendelkezett, amelyből 645,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 2,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványként került jóváhagyásra. 

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2017. június 30-áig 611,7 millió 
forint pénzügyileg teljesült, a fennmaradó 33,9 millió forintból 5,4 millió forint további 
felhasználásra lett jóváhagyva.  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 
(Ávr.) 150. § (4) bekezdése lehetőséget biztosít a korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt, de 
meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradvány 
felhasználására vonatkozó forrás biztosítására, amelynek érdekében a Külgazdasági és 
Külügyminisztériummal történt egyeztetés alapján intézkedtünk. 

Az Állami Számvevőszék 2017. évi költségvetési maradványának összege 761,6 millió forint, 
amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 732,5 millió forint (96,2 %). 

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 29,1 millió forint (3,8 %), amely 
tartalmazza a 2016. évi költségvetési maradványból az IDI „Fiatal Vezetők képzése („SAI 
Young Leaders Programme”) című, 3 éves időszakra vonatkozó, az etikus vezetőképzés 
témakörét is felölelő program támogatására felajánlott, 28,5 millió forintot is. 

A fennmaradó 2017. évi a kötelezettségvállalással nem terhelt 0,6 millió forint költségvetési 
maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap részére továbbításra került. 

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb információk  

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

Az Állami Számvevőszék 2017. évi költségvetésében felhalmozásra 652,5 millió forint 
módosított előirányzat állt rendelkezésre, amellyel szemben a tényleges felhasználás 389,3 millió 
forint volt. A felhalmozási kiadások növelését elsődlegesen a 2016. évi előirányzat maradvány 
igénybevétele tette lehetővé.  

Az Állami Számvevőszék szakmai feladatait magas színvonalon látja el, melynek feltétele a 
szakmai munkát támogató informatikai rendszerek fejlesztése, és ezek kiszolgálásához szükséges 
eszközök folyamatos korszerűsítése. Ennek okán 2017. évben az immateriális javak 
beszerzésére, létesítésére nettó 103,4 millió forint került felhasználásra. A beszerzések 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK

KIADÁSOK 8 734,3 9 302,6 -- 9 290,9649,11,998,99 302,6 10 052,5

1. Költségvetési szerv 8 734,3 9 302,6 -- 9 290,9649,11,998,99 302,6 10 052,5
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 5 598,3 6 099,2 -- 5 908,3-261,2--81,16 099,2 5 919,1

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 572,7 1 678,5 -- 1 390,2-298,61,617,81 678,5 1 399,3

01/03  Dologi kiadások 1 145,3 1 104,8 -- 1 329,1694,70,3--1 104,8 1 799,8

01/05  Egyéb működési célú kiadások 19,6 2,0 -- 274,0279,8----2,0 281,8

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

02/06  Beruházások 393,8 382,1 -- 388,2228,1----382,1 610,2

02/07  Felújítások 4,2 36,0 -- 0,8-14,7----36,0 21,3

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4 -- -- 0,321,0------ 21,0

BEVÉTELEK 22,6 20,0 -- 23,31,41,9--20,0 23,3

1. Költségvetési szerv 22,6 20,0 -- 23,31,41,9--20,0 23,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 787,0 -- -- 647,7647,7------ 647,7

1. Költségvetési szerv 787,0 -- -- 647,7647,7------ 647,7

TÁMOGATÁSOK 8 572,4 9 282,6 -- 9 381,5----98,99 282,6 9 381,5

1. Költségvetési szerv 8 572,4 9 282,6 -- 9 381,5----98,99 282,6 9 381,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 598,0 -- -- 597,0-------- --

1. Költségvetési szerv 598,0 -- -- 597,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 647,7 -- -- -- -- -- -- -- 761,6
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK

Állami Számvevőszék ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 8 734,3 9 302,6 -- 9 290,9649,11,998,99 302,6 10 052,5 -- --

1 Működési költségvetés 8 335,9 8 884,5 -- 8 901,6414,71,998,98 884,5 9 400,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 598,3 6 099,2 -- 5 908,3-261,2--81,16 099,2 5 919,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 486,3 5 940,1 -- 5 807,5------5 940,1 5 807,6

Külső személyi juttatások 112,0 159,1 -- 100,8------159,1 111,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 572,7 1 678,5 -- 1 390,2-298,61,617,81 678,5 1 399,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 145,3 1 104,8 -- 1 329,1694,70,3--1 104,8 1 799,8 -- --

Készletbeszerzés 51,1 65,3 -- 47,0------65,3 54,7

Kommunikációs szolgáltatások 88,5 74,9 -- 230,6------74,9 279,0

Szolgáltatási kiadások 722,3 667,0 -- 707,5------667,0 1 020,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 58,1 80,0 -- 81,5------80,0 84,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 225,3 217,6 -- 262,5------217,6 361,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,6 2,0 -- 274,0279,8----2,0 281,8 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,7 2,0 -- 1,7------2,0 1,7

Elvonások és befizetések 17,9 -- -- 272,3-------- 280,1

2 Felhalmozási költségvetés 398,4 418,1 -- 389,3234,4----418,1 652,5 -- --

 / 6 Beruházások 393,8 382,1 -- 388,2228,1----382,1 610,2 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 114,6 140,3 -- 103,4------140,3 120,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0,2 -- -- 5,0-------- 5,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 134,7 122,8 -- 137,9------122,8 182,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 60,7 37,8 -- 59,4------37,8 172,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 83,6 81,2 -- 82,5------81,2 129,7

 / 7 Felújítások 4,2 36,0 -- 0,8-14,7----36,0 21,3 -- --

Ingatlanok felújítása 3,3 28,4 -- 0,6------28,4 16,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,9 7,6 -- 0,2------7,6 4,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,4 -- -- 0,321,0------ 21,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- 0,3-------- 21,0

BEVÉTELEK 22,6 20,0 -- 23,31,41,9--20,0 23,3 -- --

4 Működési bevételek 16,3 17,0 -- 20,3--3,3--17,0 20,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,3 1,0 -- 0,1------1,0 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,2 1,1 -- --------1,1 --

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,5 1,5 -- 1,0------1,5 1,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,8 1,4 -- 0,3------1,4 0,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,2 2,0 -- 4,0------2,0 4,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 13,3 10,0 -- 14,9------10,0 14,9

5 Felhalmozási bevételek 4,4 3,0 -- 1,6---1,4--3,0 1,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4,4 3,0 -- 1,6------3,0 1,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- 1,41,4------ 1,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,9 -- -- 1,4-------- 1,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 787,0 -- -- 647,7647,7------ 647,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 787,0 -- -- 647,7647,7------ 647,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 787,0 -- -- 647,7647,7------ 647,7

Maradvány igénybevétele 787,0 -- -- 647,7647,7------ 647,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 787,0 -- -- 647,7-------- 647,7

TÁMOGATÁSOK 8 572,4 9 282,6 -- 9 381,5----98,99 282,6 9 381,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 572,4 9 282,6 -- 9 381,5----98,99 282,6 9 381,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 572,4 9 282,6 -- 9 381,5----98,99 282,6 9 381,5

Központi, irányító szervi támogatás 8 572,4 9 282,6 -- 9 381,5----98,99 282,6 9 381,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 598,0 -- -- 597,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 647,7 -- -- -- -- -- -- -- 761,6
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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 2017. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

181 6979

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 31 9662

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

910 41059

I.  besorolási osztály összesen 4 083 037456

II.  besorolási osztály összesen 23 04610

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

5 230 156536

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

154 52129

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

82 24625

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

10 1855

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 246 95359

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 51 6352

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 51 6352

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 5 528 744597

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

0597

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0620

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0597
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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 2017. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

181 6979

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 31 9662

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

910 41059

I.  besorolási osztály összesen 4 083 037456

II.  besorolási osztály összesen 23 04610

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

5 230 156536

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

154 52129

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

82 24625

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

10 1855

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65) 246 95359

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 51 6352

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 51 6352

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 5 528 744597

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

597

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 620

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

597
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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 

 
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításával 2017. január 1-jei hatállyal új járásbíróság jött 
létre Szigetszentmiklóson, amellyel megváltozott a Ráckevei Járásbíróság illetékességi 
területe, illetve Fejér megye átkerült a Győri Ítélőtábla illetékességi területéhez. Az OBH és a 
Budapest Környéki Törvényszék biztosította az új járásbíróság működésének megkezdéséhez 
szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. 
 
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 2018. január 1. napjától 8 
közigazgatási és munkaügyi bíróságot a közigazgatási perek jelentős részének elbírálására 
regionális illetékességgel ruházott fel. A közigazgatási és munkaügyi bíróság közigazgatási 
ügyben hozott határozatával szembeni fellebbezés elbírálására a Fővárosi Törvényszék 2018. 
január 1-jei hatállyal kizárólagosan illetékes. A változásokhoz igazodva a 2017. évi L. törvény 
a korábbi 6 közigazgatási és regionális kollégium helyett 8 közigazgatási és regionális 
kollégium létrehozását rendelte el. 
 
A fenti jogszabályi előírások alapján 2017-ben az OBH és az érintett törvényszékek 
gondoskodtak a közigazgatási perekkel és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokkal 
kapcsolatos feladatellátás feltételeinek előkészítéséről. Bérleti szerződések megkötésével, 
beszerzésekkel és szervezeten belüli intézkedésekkel megkezdték a 8 regionális feladatkörű 
közigazgatási és munkaügyi bíróság elhelyezését és az infrastruktúra kiépítését, továbbá 
álláshelyek létrehozásával, áthelyezésekkel és pályázatok kiírásával elkezdték a szükséges 
személyi feltételek megteremtését. 
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I.2. A bírósági szervezet működését, illetve a bírósági munkaterhet érintő jelentősebb 
jogszabályi változások 
 

a.) Jogállási tárgyú jogszabályváltozások 

 
1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 
2016. évi CXXXIII. törvénnyel történt módosítása 2017. január 1-jei 
hatálybalépéssel a közigazgatási és munkaügyi bíróságok számára új hatáskörként 
szabályozza a Hvt. 61/B. § (1) bekezdése szerinti panasz elleni jogorvoslatot. A 
panasz elbírálásáról hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, az ellen 
közvetlenül bírósághoz lehet fordulni. 
 

2. A Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. 
évi LXVII. törvényben  2017. január 1-jével:  

-  az új Szigetszentmiklósi Járásbíróság létrejöttére tekintettel – módosításra 
került a Ráckevei Járásbíróság illetékességi területe;  

-  az egyes ítélőtáblák ügyforgalmának kiegyenlítettebbé tétele érdekében – az 
OBH elnökének javaslatára - Fejér megye a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi 
területéről átkerült a Győri Ítélőtábla illetékessége alá. 
 

3. 2017. április 4-én hatályba lépett a bírósági ügyintézők által ellátható egyes 
feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2017. 
(III. 20.) Korm. rendelet , amely az OBH elnökének javaslatára számos új feladattal 
szélesíti a bírósági ügyintézők hatáskörét. A szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
2017. január 1-jétől hatályos 42. § (5a) bekezdése pedig lehetővé teszi, hogy a bírósági 
ügyintézők szabálysértési ügyekben is eljárhassanak. 
 

b.) A bíróságokat jelentősen érintő eljárási szabályok változása  

 
1. A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról 

szóló 2016. évi CXXVII. törvény 2017. január 1-jei hatálybalépéssel új bírósági 
nemperes eljárást vezetett be. A módosítás bírósági útra terelte a szabálytalan 
vételezés, illetve a környezetet fenyegető veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő 
jogviták eldöntését, illetve a felhasználási helyre történő bejutás kikényszerítését. 
 

2. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXVI. törvény  2017. január 1-jével módosította a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. 
törvényt. A módosítás új bírósági felülvizsgálati eljárást vezetett be. 

 
3. 2017. július 1. napján lépett hatályba a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2017. évi XLIX. törvény. A törvény célja a jogalkalmazás során 
problémát jelentő egyes rendelkezések pontosítása és az eljárás egyszerűsítése. A 
törvény többek között az OBH elnökének javaslatára bővíti a bírósági titkárok önálló 
hatáskörét a csőd- és felszámolási ügyekben. 
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c.) Az elektronikus eljárásokhoz kapcsolódó főbb jogszabályváltozások 

 
1. 2016. december 19-én kihirdetésre került az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, mely az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény végrehajtásához szükséges részletszabályokat tartalmazza. A törvény 2017. 
január 1-jén lépett hatályba, rendelkezéseit általános jelleggel azonban csak 2018. 
január 1-jétől kötelező alkalmazni. 
 

2. 2017. március 1-jén módosult a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, melynek 
célja a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése és gyorsítása. A módosítás 
bővítette az elektronikus eljárásra kötelezett szervezetek körét. 

 
3. 2017. június 8-án lépett hatályba a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvénynek és a tőkeegyesítő társaságok 
határon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvénynek az európai 
cégnyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerrel összefüggő 
módosításáról szóló 2017. évi XLVIII. törvény. A törvény elsősorban a 89/666/EGK 
tanácsi irányelvnek, valamint a 2005/56/EK és a 2009/101/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a központi nyilvántartások, a kereskedelmi nyilvántartások és a 
cégjegyzék összekapcsolása tekintetében történő módosításáról szóló 2012/17/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. A módosítás egyúttal a 
cégbíróság – székhelyáthelyezés esetén – ellátandó feladatainak egyszerűsítéséről is 
rendelkezik. 

 
 
II. Ügyforgalmi adatok  
 
II.1. Ügyérkezés 
 
2017-ben országosan 1 millió 404 ezer ügy érkezett a bíróságokra, amely a 2016. évhez 
képest (1 millió 478 ezer ügy) 5%-kal kevesebb. 
 
A peres ügyérkezés mérsékelt arányban, 5,1%-kal (354 ezerről 336 ezerre) csökkent. 

 
A járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon az érkezett 
peres ügyek száma 4,2%-kal (285 ezerről 273 ezerre), ezen belül a közigazgatási perek száma 
az előző évhez képest 11,4 %-kal (14 173-ról 12 560-ra), míg a munkaügyi pereké 6%-kal 
(13 477-ről 12 667-re) csökkent. 
 
A nemperes ügyek – beleértve a mediációs és szabálysértési ügyeket is - száma mindössze 
1,2%-kal (492 ezerről 486 ezerre) csökkent. A nemperes ügyeken belül jelentős, 17,5%-os 
növekedés volt a bírósági végrehajtási ügyek tekintetében (120 314 ügyről 141 316 ügyre), és 
szintén jelentős, 26,9%-os csökkenés a munkaügyi nemperes ügyek számában (2 001 helyett 
1 463). 
 
Törvényszéki első fokon az érkezett peres ügyek száma összességében 24,4%-kal csökkent 
(28 661-ről 21 654-re). A 2017. évben az érkezett nemperes ügyek száma (csőd és 
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felszámolási eljárásokkal, valamint cégügyekkel együtt, de büntetés-végrehajtási ügyek 
nélkül) 455 483 volt, ami 2016. évhez képest (502 201) 9,3%-os csökkenés. 
 
A törvényszékek másodfokú ítélkezési szintjén (az elsőfokú ügyek nélkül) minimális 1%-
kal, 73 470-ról 73 072-ra csökkent az érkezés. 
 
Az ítélőtáblákra összességében 13,6%-kal kevesebb ügy érkezett (19 486 helyett 16 828). 
 
A Kúriához  érkezett ügyek száma 2,7%-kal csökkent (8 950-ről 8 712-re). 
 
 
II.2. Ügybefejezés 
 
Az érkezett ügyek számának csökkenése nagyban befolyásolta a befejezhető ügyek számát. A 
bíróságok peres (334 ezer) és nemperes ügyek (összesen: 1,4 millió) esetében is közel az 
érkezettel azonos számú ügyet fejeztek be. A befejezések száma a törvényszék első és 
másodfokát kivéve, minden ítélkezési szinten meghaladta az érkezett ügyek számát.  
 
2017-ben a járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon 
összességében 761 ezer ügyet fejeztek be, ami kis mértékben meghaladta az érkezett ügyek 
számát.  
 
A törvényszékek elsőfokú ügyszakaiban (a cégbíróságok nélkül) közel 129 ezer ügyet 
fejeztek be. Peres ügyszakban a befejezések száma 8,7%-kal meghaladta az érkezett ügyek 
számát, ami 2016-hoz képest 10,5%-os javulást mutat. Csőd és felszámolási ügyek esetében 
idén is kiemelkedően, 15,1%-kal haladta meg a befejezett ügyek száma az érkezést. Emellett 
még a polgári peres ügyszakban mutatható ki jelentős eredmény; itt 14,3%-kal több peres 
ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett, ez 17,8%-os javulást jelent 2016-hoz képest.   
 
Törvényszék másodfokon összesen 75 326 ügyet fejeztek be a bíróságok. A peres ügyek 
vonatkozásában 1,6%-kal több befejezés született, mint 2016-ban. Ehhez hozzájárult a 
közigazgatási és munkaügyi peres ügyek kiemelkedő befejezésszáma. 2016-hoz képest 
közigazgatási perek esetében 63%-kal, míg a munkaügyi perek esetében 52%-kal magasabb a 
befejezett ügyek száma.  
 
Az ítélőtáblák 2017-ben 17 157 ügyet fejeztek be összesen, ami 2%-kal haladta meg az 
érkezett ügyek számát. Kiemelendő a büntető és katonai peres ügyszak. A büntető peres 
ügyszak vonatkozásában a másodfokú ügyeket tekintve 8,3%-kal, míg a harmadfokú ügyek 
esetében 15,2%-kal több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett. A katonai peres 
ügyszakban ez az arány kiugróan (53,6%) magas. 
 
A Kúrián  8 173 ügyet fejeztek be. Annak ellenére, hogy 2017 évben a befejezett ügyek száma 
kevesebb érkezett ügyek számánál, a 2016-hoz képest a befejezett és érkezett ügyek aránya 
2,5%-kal javult. 
 
 
II.3. Id őszerű ítélkezés 
 
2017. év végén – törvényszék másodfokú ügyek kivételével – valamennyi szinten csökkent a 
folyamatban maradt ügyek száma: járásbíróságokon, valamint közigazgatási és munkaügyi 
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bíróságokon 1%-kal, törvényszék első fokon 18,9%-kal, ítélőtáblán pedig 9,3%-al kevesebb 
ügy maradt folyamatban, mint 2016. év végén. 
 
Járásbíróságokon, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságokon peres ügyek 
esetében a büntető és a szabálysértési ügyszak emelendő ki. Büntető peres ügyek 
vonatkozásában 9%-kal, míg a szabálysértési perek esetében 23,3%-kal csökkent a 
folyamatban maradt ügyek száma. Nemperes ügyszakban jelentősen, 42,5%-kal csökkent a 
polgári és gazdasági ügyhátralék.  
Időszerűség tekintetében elmondható, hogy a két éven túl folyamatban maradt peres ügyek 
száma 80 üggyel, azaz 1,3%-kal lett kevesebb 2016-hoz képest.   
 
Törvényszék első fokon mind a peres, mind pedig a nemperes ügyek vonatkozásában 
kiemelten magas arányban csökkent a folyamatban maradt ügyek száma. Peres ügyek 
tekintetében ez az arány 14%, míg a nemperes ügyek tekintetében 43,7%. 
Ezzel egyidőben a két éven túl folyamatban maradt peres ügyek száma is csökkent: 6,8%-kal. 
 
Törvényszék másodfokon 2016-hoz képest a peres ügyhátralék 3,5%-kal lett kevesebb. 
Nemperes ügyek esetében a büntető ügyszak emelendő ki, ahol év végén a folyamatban 
maradt ügyek száma 115-tel alacsonyabb, mint az előző évi, ami 12,9%-os csökkenést jelent.   
 
Az ítélőtáblákon – a polgári peres ügyszak kivételével – valamennyi ügyszak 
vonatkozásában csökkent az ügyhátralék. Peres ügyek esetében kiemelendő a büntető 
ügyszak, ahol 21,3%-kal, illetve a katonai ügyszak, ahol 58,3%-kal, továbbá a nemperes 
ügyek esetében a polgári és gazdasági ügyszak, ahol 20%-kal lett kevesebb a folyamatban 
maradt ügyek száma.  

A Kúrián folyamatban maradt ügyek száma a 2016. évihez képest 15,5%-kal nőtt (4 010 
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, és Fenntartható Fejlődés Program 2.   
 
 
II.4. Kiemelt jelentőségű ügyek 
 
A fentebb feltüntetett ügyforgalmi adatokban ábrázolt mindennapi bírósági ügyintézésen belül 
szükséges külön jelezni a kiemelt jelentőségű ügyeket, amelyre az eljárási törvények 
soronkívüliséget, valamint rendkívül rövid intézkedési és eljárási határidőket írnak elő a 
bíróságok számára. Fontos megállapítani, hogy a szervezetrendszer ezen ügyek esetében is 
tudta az előírt eljárási határidőket tartani. 
 
 
II.5. Bíróságok ellen indított perek 
 
Az OBH 2017. év folyamán 287 perben kapott meghatalmazást az alperesi bíróságoktól. 
 
2017. december 31-én 528 olyan per volt folyamatban, melyben a bíróságok képviseletét az 
OBH látta el. További 328 ügyben a bíróságok a képviseletüket az OBH meghatalmazása 
nélkül, saját hatáskörben látták el. 
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A bíróságok ellen indított perek közül a beszámolási időszakban 555 ügy fejeződött be 
jogerősen, ebből 9 per zárult a bíróságok marasztalásával, azaz 98%-ban 
megalapozatlanok voltak a keresetek. 
 
A beszámolási időszakban az eljáró bíróságok ítéleteikben 55.424.528 forint megfizetésére 
kötelezték az alperesi bíróságokat. Ebből 45.162.944 forintot olyan üggyel kapcsolatban volt 
köteles a bíróság megfizetni, amely a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény – 1992. január 
1. napjától hatálytalan – rendelkezése alapján a helyi bíróságnál működő közjegyző jogsértő 
magatartásával függött össze. A bíróságok tényleges ítélkező tevékenységével összefüggésben 
10.261.584 forint került kifizetésre, amely a 2017-ben indult eljárások peresített 
követeléséhez (összesen: 12.965.887.508 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 – a bíróságok és az Országos Bírói Tanács (OBT) véleményét is beszerezve – 
2017-ben 4 új szabályzatot (normatív utasítást) adott ki, valamint a bírósági munkát érintő 
aktív jogalkotásra tekintettel 19 szabályzatban módosította a korábbi rendelkezéseket. 
 
A 2017-es évben különösen két új szabályzat jelentett komoly előrelépést a stratégiai célok 
megvalósításának irányába. Az európai jogi szaktanácsadói titkári hálózatról szóló 8/2017. 
(VII. 13.) OBH utasítás elősegíti az Európai Unió jogában, valamint az Európai Unió 
Bírósága, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlatában jártas szaktanácsadó 
bírák folyamatos utánpótlásának biztosítását. 
 
A bírósági eljárásokban és a bírósági igazgatásban rendszeresített nyomtatványokról szóló 
12/2017. (IX. 29.) OBH utasítás szabályozza a különböző bíróságok által használt iratminták 
egységes formában és tartalommal történő elkészítésének folyamatát, valamint 
elérhetőségének biztosítását, ezzel elősegítve az új eljárási kódexeknek megfelelő bírósági 
iratok kialakítását. 
 
A polgári- és közigazgatási perrendtartásról, illetve a büntetőeljárásról szóló új eljárási 
kódexek, valamint végrehajtási rendeleteik és az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény módosítása nyomán megváltozott jogszabályi környezethez alkalmazkodás 
megkövetelte a teljes OBH elnöki szabályozóanyag felülvizsgálatát. A 2017. év elején 
hatályos 39 önálló OBH utasításból a felülvizsgálat, illetve a 2017. évi szabályozóalkotási 
program végrehajtása során 22 OBH utasítás módosítására és 4 OBH utasítás hatályon kívül 
helyezésére került sor.  
 
A régi- és új polgári perrendtartási törvények párhuzamos alkalmazási kötelezettsége, 
valamint a büntetőeljárásról szóló törvény év közepén hatályba lépése különösen nagy 
kihívást jelentett a bíróságok egységes iratkezelési szabályzatáról szóló 17/2014. (XII. 23.) 
OBH utasítás átfogó módosításáról szóló 22/2017. (XII. 29.) OBH utasítás megalkotása során, 
hiszen az ügyvitel, iratkezelés szabályai, az iktatásra és iratkezelésre, az elektronikus 
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ügyintézésre, a statisztikai feladatok támogatására használt szakrendszerek képességeit a rájuk 
vonatkozó szabályozással együtt kell fejleszteni. 
 
Az OBH normaalkotás kiemelt feladatát jelentette 2017-ben a bíróságok igazgatását 
részletesen szabályozó, a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 
30.) OBH utasítás hatályosulási vizsgálata, ennek során a jogalkalmazási tapasztalatok 
összegyűjtése, az átfogó módosítási javaslatok rendszerezése, különös figyelemmel a 
törvényes bíróhoz való jog egyik alapvető biztosítékául szolgáló ügyelosztási rend 
kialakítására vonatkozó eljárásrendi szabályok megalkotására. 
 
2017-ben egy, az OBH jogelődje, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által hozott OIT 
szabályzat vesztette hatályát és a még hatályos 5 OIT szabályzat mindegyikének pótlására 
OBH utasítás-tervezet készült. Ezek véglegesítése és közzététele a végrehajtásukhoz 
szükséges szakrendszerek kiépítésének függvénye. 
 
III.1.2. Ajánlások 
 

A bíróságok igazgatási munkájának elősegítésére az OBH elnöke – a bíróságok és az OBT 
véleményét is beszerezve – 2017-ben 7 új ajánlást adott ki, és 2 ajánlásban módosította a 
korábbi rendelkezéseket. 
 
Az összbírói értekezlet részére a bíróság elnöke által készítendő tájékoztató szerkezetére és 
tartalmára című 2/2017. (II. 21.) OBH elnöki ajánlás, valamint ennek további bírósági vezetői 
beszámolókra lebontását tartalmazó 5/2017. (X. 20.), 6/2017. (X. 20.), 8/2017. (XII. 20.) 
OBH elnöki ajánlások hozzájárulnak az ítélőtáblai, a törvényszéki, a járási- és kerületi 
bírósági, a közigazgatási és munkaügyi bírósági elnökök, illetve a kollégiumvezetők, 
regionális kollégiumvezetők éves átfogó beszámolóinak azonos szerkezetű és 
összehasonlítható adatsorokkal történő elkészítéséhez, ezáltal az egyes vezetői szintek 
adatainak az összbírói értekezlet részére készített tájékoztatóba történő beépítéséhez. 
 
 
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 megemlíthetők még a 
jogszabály-véleményezés rendjére; a közérdekű bejelentések, panaszok elintézésének belső 
rendjére; a nemzetközi és a nem személyi jellegű pályázatok lebonyolítására vonatkozó; 
továbbá az új belépő munkatársak beilleszkedést segítő protokollok, ez utóbbi a főosztályra új 
belépő kollégák felkészítésének rendjét rögzíti. 
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Az OBH részletes segédanyagokkal segíti a bíróságok munkáját. Jelenleg több tucat 
tájékoztató, módszertani útmutató áll a bírák és igazságügyi alkalmazottak rendelkezésére, így 
pl. módszertani útmutató készült a 2017. szeptember 1.  napját követően szolgálati viszonyt 
létesítő igazságügyi alkalmazottak alapilletményének megállapításához is.   
 
Az OBH ügyszakonkénti összefoglalókkal támogatja az ítélkezési feladatokat, útmutatókkal 
elősegíti a bírósági igazgatási munkát (statisztika, ügyvitel, iratkezelés), továbbá az 
informatikai rendszerek kezeléséhez is nyújt naprakész segítséget. 
 
 
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 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 rendszeres, rendkívüli, eseti, cél- vagy hatásvizsgálat. Az OBH 
igazgatási gyakorlatában az általános, rendszeresen, általában visszatérő jelleggel lefolytatásra 
kerülő vizsgálatok, illetőleg egyes bíróságot érintő célvizsgálatok a tipikusak.   
 
A 2017. évben elrendelt országos célvizsgálatok közül kiemelést érdemel: 

• a bíróságokon elévült büntetőügyek,  
• két, illetve öt éven túl folyamatban levő ügyek,  
• a jogerősen befejezett büntetőügyekben használandó „C-D”, és „Fk” lapok kiállítása 

időszerűségének, 
• a pénzmosás bűncselekmények elbírálásának időtartama, 
• a családjogi ügyekben elrendelhető kötelező közvetítői eljárásra utalás 

országos vizsgálata. 
 
Külön egyes törvényszékeket összesen 6 célvizsgálat érintett. 
 
 
III.4. Munkacsoportok 
 
A Bszi-ben meghatározott feladatai ellátása érdekében az OBH elnöke munkacsoportokat 
hozhat létre.  
 
A munkacsoportok javaslattevő, elemző, véleményező szakmai testületek, amelyek az OBH 
elnökének döntését, álláspontjának kialakítását segítik, szakmai anyagok megalkotásával 
támogatják a döntések előkészítését. A munkacsoportok legfőbb feladata a bíróságokon 
felhalmozódott ismeretek és tapasztalatok becsatornázása a központi igazgatás felé, így 
segíthetik a bírák és igazságügyi alkalmazottak szaktudásukkal a bírósági szervezet ítélkező 
tevékenységének, igazgatási feladatainak hatékony, időszerű, átlátható elvégzését. 
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Az OBH elnöke a 2017 végén működő 11-ből 6 munkacsoport működési idejét 
meghosszabbította, 1 új munkacsoport létrehozásáról döntött, 2 munkacsoport pedig megújult 
tagi összetételben és más feladatokkal, új névvel folytatta tevékenységét. A 2017 évben egy 
munkacsoport fejezte be tevékenységét, 2 pedig az új eljárásjogi kódexekhez kapcsolódó 
kiemelt feladatokra tekintettel projekt keretei között folytatta a munkát. 
 
 
III.5. Képzések 
 
Az OBH elnökének kiemelt stratégiai célja a képzési rendszer fejlesztése. A 2015-ben a 
képzések központi rendszere kiegészült a helyi és regionális képzésekkel. Az ennek 
működtetésére kiépült, oktatásfelelősökből és segítőikből álló országos hálózat 2017-ben az 
ítélőtáblák oktatásfelelőseivel és segítőivel bővült, akik koordinációs feladatokat látnak el az 
ítélőtáblák és az illetékességi területükön működő bíróságok bírái és igazságügyi 
alkalmazottai képzése területén. 
 
A képzési rendszer fejlesztésének új irányaként jelentkezett az e-learning képzések 
modernizálása. 2017. július 13-án átadtuk a felhasználók számára a CooSpace e-learning 
platformot, elsőként a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény több, mint 
1800 oldalas tananyagával. 2017. szeptemberében szintén elérhetővé vált a közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 15 bíró által írt és 5 kúriai bíró által lektorált 860 
oldalas tananyaga, valamint a tantermi képzések 18 előadása és annak hanganyagként 
rögzített és podcastként elérhetővé tett teljes tartalma. A CooSpace e-learning keretrendszer 
birtokba vételét követően a Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) folytatta a képzési rendszer 
szoftver alapú támogatásának fejlesztését a képzésnyilvántartó rendszer bevezetésének 
előkészítésével. 
 
A központi képzések 2017-ben megvalósított fókusztémái: 

- vezetőképzés: a 2016. évben megtartott vezetői tréningek tapasztalataira építve a 
munkahelyi társas kapcsolatok vezetés-, szervezetpszichológiai szempontokat 
figyelembe vevő, tudatos kezelése; az igazgatás-vezetési és az igazgatás-technológiai 
kompetenciák célzott, a bírósági szervezeti jellegzetességeket figyelembe vevő 
fejlesztése; vezetői soft skill fejlesztés 

- fiatal generáció: a bírósági fogalmazók, titkárok és határozott időre kinevezett bírák 
rendszeres, több hetes bírói hivatásra felkészítő, tréning módszert is alkalmazó 
képzései, melyek célja az eljárási és anyagi jogi ismeretek frissítése, naprakésszé tétele 
valamint az etikai, integritási és a bírói hivatásrendhez tartozó speciális szabályok 
elsajátításának megalapozása és erősítése; 

- az országos hálózatok fejlesztése: a bírósági közvetítői, szaktanácsadói, 
sajtószóvivői, e-per kapcsolattartói és oktatásfelelősi hálózat, illetve az OBH elnöke 
egyéb országos stratégiai programjainak támogatása, 

- tudományos és nemzetközi rendezvények: célja a bírósági szervezeten belüli 
tudományos élet, illetve a tudástranszfer megerősítése, kapcsolattartás az 
egyetemekkel, társ-hivatásrendekkel és nemzetközi partnerekkel, 

- új eljárásjogi kódexek: valamennyi civililisztikai ügyszakos bíró, bírósági titkár és 
bírósági fogalmazó felkészítése az új Pp. és Kp. alkalmazására. 

 
2017-ben központi képzés keretében 507 rendezvényen 25 252 fő vett részt, ebből a MIÁ-n 
271 központi rendezvény valósult meg 10 751 fő részvételével. 
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2017-ben az alábbi három témában szerveztünk kötelező helyi és regionális képzéseket 
 

1. Közérthetőség és szakszerűség a bírósági jogalkalmazásban 
2. Családjogi érzékenyítő és szakmai képzés 
3. E-kódex Pp. - felkészülés a 2016. évi CXXX. tv. alkalmazására 

 
A Közérthetőség és szakszerűség a bírósági jogalkalmazásban képzés célul tűzte ki a világos 
és közérthető tárgyalásvezetés és határozatszerkesztés támogatását, a közérthető 
jogalkalmazás erősítését, a bírósági határozatok szerkesztése témában ismeretek bővítését és 
gyakorlati példák, valamint mintafeladatok alapján az írásos kommunikáció fejlesztését 
valamint a határozatok közérthetőségének növelését bírók, bírósági titkárok és fogalmazók 
számára. A kötelező képzést helyi megvalósításban 55 alkalommal rendezték meg 
országszerte és összesen 2 941 fő vett rajta részt. 
 
Emellett országos kötelező képzést hirdettünk családjogi bírák számára. A 2 modulos, 
összesen 4 napos, szakmai és pszichológiai ismeretekre is kiterjedő komplex program kiemelt 
sikereket ért el a 20 képzési alkalmon résztvevő 1 080 bíró között. 
 
A MIA számára a 2017. év legnagyobb kihívása az új eljárásjogi kódexekre történő 
felkészítés megvalósítása volt. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
alkalmazására történő felkészítést e-learning tananyag biztosítása mellett a törvényszékeken 
országszerte 28 alkalommal megrendezett, 8 napos képzéssel biztosította az OBH valamennyi 
civilisztikai ügyszakban tevékeny bíró, bírósági titkár és valamennyi bírósági fogalmazó 
számára. A jelenléti képzéseken országosan 2 457 fő vett részt. 
Az ítélőtáblák és a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok támogatása mellett 
2017-ben büntető, polgári, valamint közigazgatási és munkajogi ajánlott képzési hetet 
rendeztünk, ahol a MIA minőségbiztosítása mellett a helyi igényekre alapított ajánlott 
képzéseket tartottak a bíróságok. Összesen 4 567 fő vett részt az OBH által finanszírozott, de 
helyi és regionális szintű szervezési keretek között megvalósított 25 féle ajánlott képzésen. Az 
ajánlott képzések témakörei az alábbiak voltak: 
 

• Cégjogi ismeretek nem cégbírák számára 
• Költségvetési csalás 
• A büntetés-végrehajtási törvény alkalmazásának gyakorlati kérdései 
• Kábítószerrel és pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények 
• A fiatalkorúak többletjogai és gyermekkorúak a büntetőeljárásban 
• Szexuális bűncselekmények bizonyítási és minősítési kérdései, valamint az 

áldozatvédelmi szempontok érvényesítése 
• A perelőfeltételek - a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának gyakorlata  
• Perújítási eljárás 
• Vezető tisztségviselők felelőssége 
• Kártérítési perek gyakorlata, kiemelten a büntetés-végrehajtási intézetek és a 

bíróságok elleni kártérítési perek 
• Az új Ptk. alkalmazása során felmerült jogalkalmazási kérdések 
• Új Ptk. – Sérelemdíj gyakorlati alkalmazásának kérdései 
• Felszámolási workshop 
• A bírák kizárásának és az eljáró bíróság kijelölésének gyakorlata 
• Közigazgatási tárgyú komplex képzés 
• Munkaügyi tárgyú komplex képzés 
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• A munkáltató kártérítési felelőssége 
• A menekültügyi ítélkezés európai jogi kihívásai 
• Az elektronikus eljárás a gyakorlatban bírák számára 
• Az elektronikus eljárás a gyakorlatban titkárok, fogalmazók, ügyintézők, tisztviselők 

számára 
• Perszimuláció igazságügyi alkalmazottak számára (polgári, büntető) 
• Jogtár képzés (2016. évi ismétlő) 
• Új szabályzatok a bíróságokon (Büsz., Iratkezelési szabályzat, belső szabályzatok) 
• Pszichiátriai kezelések felülvizsgálata  
• Különös ismeretek a jegyzőkönyvezetés köréből, adatlapok, értesítők (célcsoport 

büntető titkárok, fogalmazók, ügyintézők, tisztviselők) 
 
 
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. 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.1.1. Fenntartható Fejlődés Program és Fenntartható Fejlődés Program 2. 
 
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. 
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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 Fenntartható Fejlődés Program 2016-ban lezárult, az elért bírósági eredményekről, a 
megvalósított jó gyakorlatokról az Országos Bírósági Hivatal 2017-ben összefoglalót 
készített, melyet a bíróságokkal is megosztott. 
 
A célkitűzések természetesen tovább éltek, a program pedig az ügyforgalmi eredmények 
megtartása érdekében egy szűkebb, letisztultabb körben folytatódott, szem előtt tartva, hogy a 
2017. év legnagyobb kihívása az új eljárási kódexekre történő felkészülés. 
 
A 2017-ben meghirdetett új, Fenntartható Fejlődés Program 2. célja a már elért eredmények 
fenntartása, a további fejlődés előmozdítása oly módon, hogy az ne jelentsen a bírák, bírósági 
dolgozók számára többletterhelést, hiszen a Fenntartható Fejlődés Program 2. a korábbi 
programhoz hasonlóan továbbra is olyan általános ügyfogalmi mutatókat tartalmaz, amelyeket 
a bírósági vezetők a bírósági eredmények bemutatása céljából jelenleg is monitoroznak.   
 
A Fenntartható Fejlődés Program 2. hosszabb távú, a 2016. november 1. – 2018. október 31. 
közötti statisztikai időszakot fogja át, melyen belül ellenőrzési pontok teszik lehetővé a 
fejlődés fenntartott jellegének biztosítását. A programban valamennyi törvényszék és 
ítélőtábla részt vesz. 
 
V. Elektronikus kapcsolattartás a bírósági eljárásokban  
 
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. 
 
 
V.1. Elektronikus kapcsolattartás a civilisztikai perekben 
 
A jogszabály a civilisztikai pereket érintő elektronikus kapcsolattartást a törvényszékek 
elsőfokú ügyeiben már 2013. január 1-jétől választható lehetőségként szabályozta. 2015. 
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július 1. óta valamennyi bíróságon – azaz a járásbíróságokon és a törvényszékeken is, első- és 
másodfokú ügyekben egyaránt – választható eljárási mód lett. 2016. július 1-jétől kezdődően 
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.  
 
Az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-jei kiterjesztése eredményeként dinamikusan 
növekedett 2017. évben is a civilisztikai peres eljárásokban előterjesztett elektronikus 
beadványok száma. A bírósági tapasztalatok azt mutatják, hogy az elektronikus 
kapcsolattartásra nem kötelezett felek is már számos esetben választják e gyorsabb, 
költséghatékonyabb kapcsolattartási formát a papír alapú helyett.  
 
A civilisztikai perekben benyújtott beadványok (kezdőirat+utóirat) száma: 
  

 

 
A civilisztikai perekben előterjesztett elektronikus kezdőiratok száma: 
 

 

 

Az OBH még 2016. évben kialakította a polgári e-per kapcsolattartói hálózatot. A hálózat 
tagjai az adott ügyszakban szolgálatot teljesítő, az elektronikus kapcsolattartás területén 
elmélyült ismeretekkel rendelkező bírák.  
A polgári e-per kapcsolattartói hálózat tagjai 2017. évben 4 alkalommal vettek részt az OBH 
által szervezett központi szakmai napokon. Az események célja az elektronikus 
kapcsolattartást érintő eljárásjogi, ügyviteli, informatikai rendszerhasználati ismeretek 
elmélyítése, a tudás és a helyi jó gyakorlatok megosztása volt. 
A hálózat működése azért kiemelt jelentőségű, mert tagjai helyben hatékonyan 
közreműködnek a kérdések megválaszolásában, a javaslatok, észrevételek becsatornázásában, 
az információ átadásában, a felmerülő fejlesztési és jogszabály-véleményezési feladatokban 
és az elektronikus kapcsolattartással összefüggő oktatási feladatok lebonyolításában. Az e-per 
kapcsolattartók fő feladata tehát, hogy a bírókat és az igazságügyi alkalmazottakat szakmailag 
és akár technológiailag is segítsék a mindennapi munkavégzésben. 
 
Célkitűzés 2018. évre vonatkozóan: valamennyi törvényszéken belső polgári e-per 
kapcsolattartói hálózat létrehozása, hogy a törvényszék illetékességi területéhez tartozó 
minden szervezeti egységben legyen egy olyan, az elektronikus kapcsolattartás területén 
elmélyült ismeretekkel rendelkező kolléga, aki segítséget nyújt, közreműködik a helyben 
felmerülő kérdések megválaszolásában, helyi oktatások lebonyolításában, valamint a 
javaslatok, észrevételek becsatornázásában. 
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V.2. Elektronikus kapcsolattartás a csőd- és felszámolási eljárásokban 
 
A csődeljárásokban 2015. január 1-jétől az adós részéről kötelező az elektronikus 
kapcsolattartás. A felszámolási eljárásokban 2015. január 1-jétől választható, majd 2016. 
július 1-jét követően kötelező az elektronikus kapcsolattartás, ami az alapügyekhez 
kapcsolódó kifogásolási- és vitatott hitelezői igények elbírálására irányuló eljárások 
tekintetében is irányadó. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy a felek nagy része (jogi 
képviselővel eljáró hitelezők, felszámoló cégek) az „opcionális” időszakot arra használta fel, 
hogy ezekben az ügyekben elsajátítsa az azt megelőzően csak szűk körben alkalmazott 
elektronikus kapcsolattartás szabályait és technikáját. Ennek eredményeként a 2016. július 
1-jét követő időszak a csőd- és felszámolási ügyek tekintetében különösebb fennakadás nélkül 
telt el, mivel az iratok benyújtása a felek számára nem okozott problémát és a lajstromirodák 
is képesek voltak feldolgozni a jelentősen megnövekedett mennyiségű elektronikus 
beadványt.  
 
Ez a tendencia folytatódott 2017. során is; az ezekben az eljárásokban többségében jogi 
képviselővel eljáró felek számára az elektronikus űrlapok kezelése (letöltés, adattartalom 
kitöltése, e-aláírás, AVDH-hitelesítés) és az elektronikus kézbesítés napi rutinná vált. A 
bíróságok részéről gyakorlattá vált továbbá, hogy az adósok felszámolási eljárásának 
elrendeléséről, illetve az eljárások befejezéséről szóló, a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 29. § (1) bekezdésében és 60. § (3) bekezdésében 
foglalt tájékoztatási kötelezettségüknek a közigazgatási szervek és hatóságok felé is – azok 
hivatali kapuinak létrehozásával párhuzamosan – elektronikus úton tesznek eleget, ami tovább 
csökkenti a bíróságok postaköltségeit.  
 
A csőd- és felszámolási eljárásokban előterjesztett e-beadványok száma: 
 

 
  
 

V.3. A civil szervezetek nyilvántartásának elektronizálása 
 
V.3.1. Elektronikus kapcsolattartás a civil szervezetek nyilvántartási eljárásában 

2015. január 1. napjával került bevezetésre a bíróságokon a Civil Integrált Információs 
Rendszer (CIIR), mely révén lehetővé vált a bíróságok és az ügyfelek, illetőleg az ügyész 
közötti elektronikus kommunikáció a civil nyilvántartási eljárásokban. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az elektronikus eljárás kötelező esetein túl, egyre 
többször az ügyfelek már választásuk alapján nyújtják be elektronikusan kérelmeiket a 
bíróságokon.  

Az új informatikai rendszer fejlesztése 2015. január 1. napja óta is folyamatos, annak kereteit 
a jogszabályváltozások és a kollégák részéről felmerülő igények határozzák meg. 

2017. I. félévében bevezetésre került új alkalmazás az ún „Ügyész betekintő portál”, mely 
révén az arra jogosultsággal rendelkező ügyész kollégák távolról, korlátlan betekintést 
nyerhetnek az elektronikusan rendelkezésre álló civil nyilvántartási iratokba. 
Az új alkalmazás bevezetése áttörést jelent a bírósági iratokba való betekintés terén, 
tekintettel arra, hogy a CIIR egy lépésre került attól, hogy az állampolgárok számára is 
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lehetővé váljon az ügyfélbarát, minden kényelmi szempontot kielégítő távoli betekintés. 

2017. második felében az adatforgalom biztonsága és gyorsítása érdekében megtörtént az 
átállás az új Tranzakciós Modulra. 

Az elektronikusan érkezett kérelmek számában növekedés figyelhető meg. Míg 2016. évben a 
kérelmek 25%-a érkezett elektronikusan, addig 2017. évben már a kérelmek 25,6%-a, ami 
számszerűsítve közel 800 kérelemmel több érkezest jelent. 

 
V.3.2. Civil szervezetek beszámolói 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a civil szervezetek a tárgy évi 
beszámolójukat a következő év május 31. napjáig küldik meg az OBH-ba közzététel céljából.   
2015. január 1. napjától az elektronikus eljárásra kötelezett szervezet ezt kizárólag 
elektronikus úton, az ún. Ügyfélkapun keresztül teheti meg. 2017. március 1. napjától a 
közalapítvány is. Az ilyen eljárásra nem kötelezettek választhatnak a papír alapú, vagy az 
elektronikus eljárás közül. 
 
Egyre inkább az a tendencia érezhető, hogy az elektronikus benyújtások száma évek óta 
növekszik, míg a postai úton megküldötteké csökken. 2017. évben elektronikus úton 62 012 
db, papír alapon 14 727 db (ebből személyes leadás: 776 db) beszámoló érkezett.  
 
V.3.3. Civil beszámolókhoz kapcsolódó fejlesztések 
 
A 2017. január 1-jétől hatályos a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. 
(XII.28) Korm. rendeletnek megfelelően kialakított, a civil beszámolók benyújtásához 
szükséges ÁNYK nyomtatványok frissítésre kerültek a korábbi évekre vonatkozó beszámolók 
benyújtásának megkönnyítése érdekében, valamint újabb nyomtatványverziókkal bővültek. 
 
V.4. Elektronikus kapcsolattartás a büntetőeljárásokban 
 
A büntetőeljárásokban 2015. július 1. napjától kezdődően lehetőség volt arra egyes 
eljárásokban, így az összbüntetésbe foglalás és az utólagos összbüntetésbe foglalás esetén, 
hogy elektronikus kapcsolattartásra kerüljön sor a bíróságok és az ügyfelek, társszervek 
között.  
Az OBH és a Legfőbb Ügyészség közös fejlesztése nyomán kialakított, a vádiratok 
elektronikus formában történő megküldését biztosító informatikai rendszer működtetése 2017. 
évben is zavartalan volt. 2017. évben 43 997 db e-vádirat érkezett a bíróságokra. 
 
Az elektronikus kapcsolattartás kiterjesztésére figyelemmel az OBH még 2016. év végén 
létrehozta a büntető e-per kapcsolattartói hálózatot. A hálózat tagjai az adott ügyszakban 
szolgálatot teljesítő, az elektronikus kapcsolattartás területén elmélyült ismeretekkel 
rendelkező bírák.  
 
A büntető e-per kapcsolattartói hálózat tagjai 2017-ben havi rendszerességgel vettek részt az 
OBH által szervezett központi szakmai napokon. Az események célja az elektronikus 
kapcsolattartást érintő eljárásjogi, ügyviteli, informatikai rendszerhasználati ismeretek 
elmélyítése, a tudás és a helyi jó gyakorlatok megosztása.  
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A hálózat működése azért kiemelt jelentőségű, mert tagjai helyben hatékonyan 
közreműködnek a kérdések megválaszolásában, a javaslatok, észrevételek becsatornázásában, 
az információ átadásában, a felmerülő fejlesztési és jogszabály-véleményezési feladatokban 
és az elektronikus kapcsolattartással összefüggő oktatási feladatok lebonyolításában. Az e-per 
kapcsolattartók fő feladata tehát, hogy a bírókat és az igazságügyi alkalmazottakat szakmailag 
és akár technológiailag is segítsék a mindennapi munkavégzésben. 
 
Célkitűzés 2018. évre vonatkozóan: valamennyi törvényszéken belső büntető e-per 
kapcsolattartói hálózat létrehozása, annak érdekében, hogy a törvényszék illetékességi 
területéhez tartozó minden szervezeti egységben legyen egy olyan, az elektronikus 
kapcsolattartás területén elmélyült ismeretekkel rendelkező kolléga, aki segítséget nyújt, 
közreműködik a helyben felmerülő kérdések megválaszolásában, helyi oktatások 
lebonyolításában, valamint a javaslatok, észrevételek becsatornázásában. 
 
V.5. A cég ügyszak elektronikus ügyintézése 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 2016. évi módosítása 
megváltoztatta a kft-k vonatkozásában a törzstőke emelés elhatározásának végső, eredetileg 
2016. március 15-i határidejét 2017. március 15-re, tehát az erre irányuló kérelmeket 2017. 
április 14-ig kellett benyújtani a cégbíróságokra. 
 
Emiatt március és április hónapban a cégbíróságok a 2015. évhez képest – ez az az év, amikor 
a kft-nek nem volt adatmódosítási kötelezettsége – jelentősen emelt érkezéssel dolgoztak. 
 
A kft-k változásbejegyzési kérelmeinek emelkedését a következő táblázat szemlélteti: 
 

2015. március 8.680 

2016. március 30.676 

2017. március 27.679 

2015. április 8.326 

2016. április 18.012 

2017. április 18.148 

 
 
A cégbíróságok a kérelmeket határidőben elbírálták, „automatikus” változásbejegyző végzés 
az eljárási határidő túllépése miatt nem volt. 
 
A kérelmek érkeztetése nem okozott fennakadást, a cégirodai dolgozók a beadványokat 
túlmunkával iktatták, az informatikai rendszer hibátlanul működött. 
 
A cég ügyszakot érintően - az Igazságügyi Minisztérium jelzésére figyelemmel - 2017. I. 
félévben a bíróságok a Cégnyilvántartás adattisztítását elvégezték a Cégnyilvántartás 
közhitelességének biztosítása érdekében. 
A rendszergazda az OBH kezdeményezésére a programot az alábbiak szerint fejlesztette: 

• elektronikusan lekérdezhető a Tpk. ügyszakra vonatkozó statisztika; 
• a szerkesztői statisztikában megjelennek a Kt. ügyszakban hozott végzések; 
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• a program egyszerűsített szerkesztői műveleteket; 
• új végzésminták kerültek a programba; 

 
A tárgyidőszakban összeállításra került a cég ügyszakot érintő jogszabály-módosítási 
javaslatcsomag is, melyek elsődlegesen a cégbíróságok adminisztrációs terheinek 
csökkentését célozzák. 
 
A törvényességi felügyeleti ügyek száma 2017. második félévében megemelkedett. Ennek 
oka, hogy a cégbíróságok hivatalból eljárást indítottak azon kft.-k ügyében, amelyek nem 
tettek eleget törzstőke felemelési kötelezettségüknek. Az ügyszámemelkedést az alábbi 
táblázat mutatja be: 
 

2015. szeptember 3.309 

2015. október 3.064 

2015. november 2.985 

2016. szeptember 2.671 

2016. október 2.113 

2016. november 2.351 

2017. szeptember 7.564 

2017. október 9.815 

2017. november 6.772 

 
 
V.6. 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, melynek működése 2017. évben is zavartalan volt. 
 
 
V.7. Felkészülés a teljes körű elektronikus ügyintézés bevezetésére 
 
A polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi nemperes ügyekben, valamint a 
végrehajtási nemperes eljárásokban az elektronikus kapcsolattartás 2018. január 1. napjától 
került bevezetésre. 
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2018. január 1. napjától a büntető- és szabálysértési eljárásokban a nyomozó hatóság, az 
ügyész, a bíróság, a büntetés-végrehajtási szervek, valamint más állami szervek kötelezően 
elektronikus kapcsolattartás útján tartják a kapcsolatot. Ugyancsak kötelező a védőknek, 
valamint bármely eljárási szereplő jogi képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az 
elektronikus kapcsolattartás, míg a természetes személyek részére az elektronikus 
kapcsolattartás választható.  
 
Az OBH-nak a teljes körű elektronikus ügyintézés 2018. évtől történő bevezetésére 
figyelemmel több irányú feladta állt fenn 2017. évben. 
 
Az OBH a teljes körű elektronikus ügyintézésre való felkészülés körében 
 

• 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 elektronikus eljárásokat érintő jogszabály-véleményezési 
folyamatokban, a Cégkapu koncepció kidolgozásában szakmai támogatást 
nyújtott, 

o a bírósággal történő elektronikus kapcsolattartást biztosító elektronikus 
űrlapokat fejlesztett, 

 
• 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 2018 
aloldalt, mely részletes tájékoztatást tartalmaz a bírósággal történő 
elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan, 

o a bíróságokról, illetőleg az ügyfelektől érkező, az elektronikus kapcsolattartást 
érintő megkeresések, panaszok szakszerű és időszerű kivizsgálása érdekében 
E-PER Helpdesk folyamatos működését biztosítja. 

 
• E-PER kapcsolattartói hálózat működtetése: 

o minden szervezeti egységből legalább 1 kapcsolattartó kijelölésre került  
o Kapcsolattartók főbb feladatai: 

� helyi képzések lebonyolítása, tudásmegosztás, 
� jogszabály-véleményezési feladatokban közreműködés,  
� helyi E-PER Helpdesk ellátása 

 
V.8. Gondnokoltak Országos Nyilvántartásához kapcsolódó fejlesztések 
 
A 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet 2017. január 1-jei módosítására tekintettel 2017. I. 
félévében elkészültek a kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok és kitöltési 
útmutatók, valamint a gyakorlati útmutató és újabb kérelem minta. 
Az OBH a kérelmek elektronikus úton történő előterjesztéséhez saját fejlesztés keretében az 
informatikai rendszert, valamint az Elnöki Iktató Rendszert (EIR) úgy alakította át, hogy az az 
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elektronikus kérelmek fogadására, valamint az adatszolgáltatás kiadására alkalmas legyen. Az 
OBH a gondnokolti adatszolgáltatással kapcsolatos új információkat az állampolgárok 
számára az internetes felületen is aktualizálta, valamint újabb menüpontokkal (GYIK, aktuális 
hírek) egészítette ki. 
A gondnokoltak nyilvántartásában 2017. év végén 55 056 ezer gondnokság alá helyezett 
személy bejegyzése található, előzetes jognyilatkozatot ugyan ezen időszak alatt 88 személy 
tett.  
Az OBH kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda (NVI) által – többek 
között – a gondnokoltak nyilvántartásában lévő, választójoggal nem rendelkező személyekből 
összeállított névjegyzéke pontos adatokat tartalmazzon. Ennek érdekében 2017. évben több 
nagyszabású adattisztítási intézkedést rendelt el a bíróságok számára. Az adattisztítás azon 
személyek ügyeire terjedt ki, amelyek az NVI nyilvántartásban szerepelnek, azonban a 
bírósági lajstromokban nem találhatóak.  
 
Az adattisztítás eredménye lehetővé tette, hogy 2017. évben megvalósulhatott az OBH és az 
NVI közötti automatikus adatkapcsolat élesbe állítása. Az adatátadás és az éles migráció 
sikeresen lefutott, így a nyilvántartásba rögzített választójogot érintő változások már nem 
manuálisan, hanem automatikusan kerülnek átadásra az NVI nyilvántartásába. 
 
V.9. 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 
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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.  
 
Egyebekben a bíróságok folyamatos működésük során számos olyan megoldást, gyakorlatot, 
módszert, alkalmazást dolgoznak ki, amelyek hatékonyabb, időszerűbb, pontosabb 
munkavégzést vagy feladatmegoldást biztosítanak. Ezen megoldások az ún. jó gyakorlatok, 
melyek gyűjtése szintén országos program. 
 
 
VI.1. Bírósági közvetítés 

Az OBH elnökének célja a polgári és a közigazgatási perrendtartásban is szereplő alternatív 
vitarendezési eljárás, a bírósági közvetítés megerősítése mind a személyi állomány, mind a 
tárgyi feltételek tekintetében azért, hogy magas szakmai színvonalon, nemzetközi standardok 
szerint, folyamatosan elérhető szolgáltatást nyújthassanak a magyar bíróságok az ügyfelek 
számára. Ezt a közvetítői eljárás lefolytatására alkalmas helyiségekben időszerűen eljáró 
bírósági közvetítők tudják megvalósítani az ilyen feladatot ellátó nagyobb bíróságokon. 
 
A bírósági közvetítés fejlődését, növekvő elfogadottságát, és a bíróságoknak a 
jogintézménnyel kapcsolatos munkáját mutatják be az alábbi adatok: 
 

• 2014-ben 1.068 bírósági közvetítői ügyet fejeztek be a hazai bíróságokon, 
amelyekben 656 bírósági közvetítői eljárást folytattak le, és ezekből 363 zárult 
megállapodással. 2015-ben 1713 befejezett közvetítő ügyből 1099 eljárást folytattak 
le bírósági közvetítők és 495 megállapodás született. 2016-ban 1.664 befejezett 
közvetítői ügyből 919 bírósági közvetítői eljárást le is folytattak, amelyekben 
megállapodással 500 zárult.  
A 2017 évben befejezett 1758 bírósági közvetítői ügy több mint 55%-ában, összesen 
975 bírósági eljárást folytattak le, amelyekben országosan 540 megállapodást 
kötöttek, ami 55,34 %-os megállapodási arány.  A 2016-ban kötött megállapodások 
számához képest 8 %-os emelkedés tapasztalható.  
 

• A jogintézmény bevezetésének 2012. év végi kezdetétől 2017. év végéig 3855 
bírósági közvetítői eljárást folytattak le hazánkban bírósági közvetítők, amelyeknek 
több mint a felében, összesen 2013 eljárásban megállapodtak a felek. 
 

• A kötelezések alapján lefolytatott eljárások száma is folyamatosan emelkedik (2015. 
évben 256 eljárás, 2016. évben 310 eljárás, 2017-ben 347 eljárás). A közvetítői ügyek 
számbeli növekedésével párhuzamosan a lefolytatott családjogi közvetői eljárások 
összes ügyhöz viszonyított aránya is emelkedést mutat: 2015-ben a bírósági 
közvetítői eljárások háromnegyede, 2016-ban 82 %-a,  2017-ben pedig 84 %-a zajlott 
családjogi perhez kapcsolódóan. A munkaügyi perekben lefolytatott közvetítői 
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eljárások száma is növekszik: 2015. évben 20, 2016. évben 28, míg 2017-ben számuk 
36-ra emelkedett. 

 
• 2017-ben 27 titkár és 7 bíró kapott kijelölést az OBH elnökétől a bírósági közvetítői 

tevékenység végzésére. Így 2017. december 31-én - a kijelölések megszűnésére 
való tekintettel - 70 kijelölt bíró és 94 bírósági titkár volt a bírósági rendszerben. 
2016. év végén az országban összesen 164 bírósági közvetítő rendelkezett bírósági 
közvetítői kijelöléssel (67 kijelölt bíró és 97 bírósági titkár). 

 
Kiemelendő a bírák képzések útján történő érzékenyítése a jogintézmény iránt annak 
érdekében, hogy felismerjék alkalmazhatóságának lehetőségét, és tájékoztassák a feleket az 
eljárás igénybevételének lehetőségéről. 2017-ben két akkreditált képzésen összesen 30 fő, 
aminek eredményeképpen 2017. év végén összesen több mint 380 kiképzett személy lett a 
bírósági rendszerben. 
 
2017. decemberében immár második alkalommal szervezett nemzetközi részvételű 
konferenciát az OBH „A bírósági közvetítés tapasztalatai és továbbfejlesztésének lehetőségei” 
címmel. Első alkalommal, 2016 májusában „Közvetítés itthon és Európában” címmel zajlott a 
témában nemzetközi konferencia, amelyen bírósági közvetítők és koordinátorok hálózatának 
tagjai, valamint a társhatóságok meghívott képviselői, mindkét évben mintegy 130 fő vett 
részt. A 2016-os rendezvényen 6 magyar előadó mellett két német, egy belga és egy lengyel 
szakember tartott előadást, egy francia jogász pedig web-konferencia keretében jelentkezett 
be. 2017-ben egy szlovén és egy finn bíró, valamint egy osztrák és egy finn ügyvéd mediátor 
előadó tartott prezentációt három magyar előadás mellett, valamint a rendezvényen mediációs 
eset szimuláció került bemutatásra gazdasági ügyben. A résztvevők 4 workshop 
valamelyikében szereztek gyakorlati ismereteket.  
Az OBH 2016-ban mintegy 29 millió forint összegű pályázati összeggel is támogatta a 
bírósági közvetítés infrastruktúrájának bíróságon belüli megteremtését és fejlesztését, amely 
összegből a többi közt bírósági közvetítői eljárások lefolytatására alkalmas helyiségeket 
alakítottak ki és újítottak fel, valamit felszerelték és berendezték azokat, így 2017. év végén 
összesen 77 közvetítésre is alkalmas helyiségben tudták fogadni az ügyfeleket a nagyobb 
bíróságokon. 
 
Az országos program továbbra is igényli a szakemberképzést, a meglévő bírósági közvetítők 
továbbképzését, az írásbeli tájékoztató és segédanyagok, valamint a nemzetközi- és nemzeti 
tudásmegosztást. 
 
VI.2. Nyitott Bíróság Program 
 
Az ötödik teljes programévet zárta eredményesen az OBH által 2012-ben, a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében, a felnövekvő generációk jogtudatos állampolgárrá válása és az 
igazságügyi pályaorientáció elősegítése érdekében életre hívott Nyitott Bíróság program.  
 
Ennek keretében az érdeklődők, az őket érintő kérdésekről, azok jogi vonatkozásairól 
előadásokat hallgathatnak, lehetőség van tárgyalásokon történő részvételre, amit a bírósági 
jogalkalmazás jobb megértése érdekében előkészítő vagy feldolgozó óra egészíthet ki. A 
bíróság épületének meglátogatása során az igazságszolgáltatási munka kerül fókuszba. Ezek 
mellett egyre több esetben jelenik meg a programkínálatban a fiatalok által rendkívül kedvelt 
perszimuláció, amely egy fiktív eset, mese vagy irodalmi mű tárgyalási keretben történő 
feldolgozása, a hallgatók interaktív bevonásával.  
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2017-ben tovább emelkedett a rendezvények és a résztvevők száma. A 963 intézményből 
érkező 58 710 hallgató részvétele mellett szervezett, 2 326 program lebonyolításában 1 677 
bíró, bírósági titkár, fogalmazó és igazságügyi alkalmazott működött közre. A bíróságok a 
megvalósítás során olyan – a szélesebb értelemben vett igazságszolgáltatásban érintett - 
hatóságokkal és szervezetekkel is együttműködnek, mint az ügyészség, a rendőrség vagy a 
kormányhivatalok.  
  
A program fő célcsoportja folyamatosan bővült, a középiskolás korosztály mellett 
fokozatosan kiterjedve a felsőfokú – különösen jogász, vagy igazságügyi – képzésben részt 
vevőkre és az általános iskolák felsőbb évfolyamaira, de a közoktatáson kívül is jelen van, 
olyan sérülékeny csoportokat elérve, mint a fogyatékkal élők, nyugdíjasok, javítóintézetben 
élők vagy a jogalkalmazással határos területeken a szociális, egészségügyi szférában, 
gyermekvédelemben és oktatásban dolgozók.  
 
A bíróságok a megvalósítás során nagy hangsúlyt helyeznek a célcsoportok igényeire, ekként 
a tartalomban szinte valamennyi jogterületet megjelenik, az érdeklődés középpontjában olyan 
témákkal, mint a fiatalkorúak felelőssége, jogai, az őket érintő vagy érdeklő kérdések, így az 
internet, a közösségi oldalak, a kábítószer, de kiterjed az érettségi ismeretek körébe tartozó 
olyan jogi vonatkozású témakörökre, mint a munkaszerződés megkötése, a munkavállalás, 
vagy az államszervezet felépítése is.  
 
VI.3. Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program 
 
Az OBH 2017-ben 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.  

 

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 2017-ben 56, ezen felül a bíróságok több helyiséget 
kombinált szobaként használnak (például tanúváró és gyermekmeghallgató szoba, közvetítői 
szoba és gyermekmeghallgató szoba). 

 

2017-ben polgári ügyekben 109 alkalommal, míg büntető ügyekben 832 alkalommal került 
sor a gyermekmeghallgató szobák használatára. 
 

2017-ben 520 családjogot tárgyaló bíró vett részt a gyermekközpontú igazságszolgáltatás 
munkacsoport által szervezett kötelező családjogi képzésen, amely két nap szakmai és két nap 
érzékenyítő képzésből áll. 
 

A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás munkacsoport kidolgozta a fiatalkorúak büntető 
ügyeit tárgyaló bírák pilot képzését is, amelynek megvalósítására 2017-ben a Fővárosi 
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Törvényszék területén került sor. A pilot képzésen 60 kijelölt fiatalkorúak ügyeit tárgyaló 
büntető bíró vett részt. 
 
2017 októberében szerveztük meg a gyermekközpontú igazságszolgáltatás koordinátorainak 
első értekezletét. 
 

2017 novemberében a gyermekek sérelmére elkövetett on-line bűncselekmények és a 
gyermekek jogai témakörökben az OBH országos gyermekközpontú igazságszolgáltatás 
konferenciát rendezett a MIA-n. 
 
 
VI.4. Tanúgondozás és áldozatvédelem 
 
Az OBH elnöke által meghatározott egyik stratégiai cél a bírósághoz való hozzáférés 
egyszerűsítése, ehhez kapcsolódóan a 2013. évtől az OBH külön országos programként 
foglalkozik a tanúgondozással, melynek legfontosabb célja a tanúzási kötelezettség 
teljesítésének elősegítése. Ez az országos program egészült ki 2015-től az áldozatvédelemmel 
arra tekintettel, hogy a bűncselekmények áldozatai szinte kivétel nélkül tanúként kerülnek az 
eljárásokban kihallgatásra. 
 
Az információ hiánya, az ismeretlen félelmet kelt az ügyfelekben, így az országos program 
arra fókuszál, hogy biztosítsuk a tanúk részére a széleskörű és könnyen érthető tájékoztatást 
eljárási jogaikról, lehetőségeikről, elősegítsük az eljárásban a jogaik, így az áldozati jogok 
érvényesülését is – a pártatlanság és elfogulatlanság sérelme nélkül –, illetve támogassuk azt, 
hogy félelem nélkül tegyenek vallomást.  
 
A tanúkkal való érzékeny bánásmód megnyilvánul abban, hogy lehetőség szerint a bíróságok 
biztosítják a tanúk részére a vádlottól, az eljárás más résztvevőitől elkülönített helyen 
várakozást és kihallgatást, illetve a szervezet segítséget nyújt a tanúzási kötelezettség 
teljesítéséhez azzal is, hogy a lehető legszélesebb körben, így az idézéseken, a honlapokon, 
ügyfél-tájékoztatókon, plakátokon, a sajtó útján és a közösségi oldalakon is törekszik a 
közérthető és pontos tájékoztatásra.  
 
A tanúgondozók száma évről évre dinamikusan növekszik: 2016-ban 241 fő tevékenykedett, 
majd számuk 2017-ben már elérte a 286 főt. A tanúgondozókhoz telefonos, személyes és e-
mail útján érkező megkeresések száma is növekszik, a 2016. évben 14 925 megkeresést 
regisztráltunk, ez a szám 2017-ben 21 090 volt. 
A bírósági szervezet kialakított tanúszobákat, tanúvárókat, illetve a bírósági közvetítésre, 
gyermekmeghallgatásra létrehozott helyiségek ezen feladat ellátását is szolgálják. 2016-ban 
18 törvényszék területén 51 bíróságon volt biztosított a tanúk részére az elkülönített 
várakoztatás lehetősége, míg 2017-ben ez a szám – a tanúszobákon kívül a kombinált 
használatú helyiségeket is figyelembe véve – 67-re emelkedett. 
 
Az OBH és a bíróságok számára országos és regionális szinten is kiemelt feladat a bírósági 
dolgozók képzése és érzékenyítése. Legfontosabb cél, hogy munkánk során felismerjük az 
áldozatokat - eljárási pozíciójuktól függetlenül, kellő érzékenységgel forduljunk feléjük, 
hiszen ezzel lesz elkerülhető ismételt áldozattá válásuk, ugyanakkor hangsúlyos az is, hogy 
mindezt a pártatlanság és az elfogulatlanság követelményének megtartásával tegyük. 
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2017-ben az áldozatvédelem területén nagy hangsúlyt fektettünk a kollégák érzékenyítő 
képzéseinek szervezése mellett annak a tájékoztatási hálónak a kiépítésére is, melynek 
segítségével a bírósági dolgozók az áldozatok felismerését követően ahhoz a hatósághoz 
irányíthatják őket, ahol egyedi, személyre szabott és szakszerű segítségben részesülhetnek. 
 
VI.6. Jó gyakorlatok 
 
Az OBH a jó gyakorlatok gyűjtését, elemzését, országos megosztását kiemelt feladatának 
tekinti, ezért a bíróságok központi intranetes oldalán külön menüpontot működtet, amely 
lehetőséget teremt arra, hogy az egyes bíróságok, valamint az OBH által kidolgozott jó 
gyakorlatok gyorsan és egyszerűen minden érintett számára elérhetővé váljanak.  
 
A terület fontosságát jelzi, hogy a jó gyakorlatok katalógusát az Igazgatási szabályzat 
országos programmá emelte. Ennek alapját az ún. ÁROP pályázatokban elért eredmények 
teremtették meg. 
 
Az OBH 2015-től rendez jó gyakorlat börzéket, amely rendezvényeken a bíróságok számára 
lehetőség nyílt bemutatni saját, és megismerni a többi bíróság jó megoldásait, módszereit. 
 
Újdonság, hogy az immár hagyománnyá váló börzék 2017-ben már tematikus jelleggel 
kerültek megrendezésre, azaz a bíróságok egy-egy nagyobb témára vonatkozóan mutatták be 
a saját gyakorlataikat, majd ezt követően workshop keretében tárgyalták meg a témára 
vonatkozó aktuális kérdéseket.  
 
2017. július 3-4. napjain Kecskeméten a munkateher-mérésre fókuszálva tartott jó gyakorlat 
börzét a hivatal. A kialakult törvényszéki megoldások megismerését követően igazgatási 
vezetők által koordinált beszélgetéseken vitatták meg a résztvevők a munkateher fogalmát, a 
munkateher mérés célját, felhasználhatóságát, a bírói és bírósági titkári munkateher lényegét, 
és a munkateher-mérés kérdéseit, illetve a súlyszámmal összefüggő kérdéseket. 
 
Az OBH a rendezvényen elhangzottakat, illetve az ott született eredményeket a munkateher-
méréssel kapcsolatos további munkája során hasznosítja. 
 
A közös munka eredményeit felhasználva az OBH az év végén elkezdte az egységes 
szempontoknak megfelelő ügyfélkapcsolatok kialakítását, valamint az összehasonlítható 
ügyfél-elégedettség mérést biztosító központi szabályozó-alkotási munkát.  
 
A jó gyakorlat börzék 2018-ban is folytatódni fognak. 
 
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 
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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 
meghirdette az „Egységes megjelenésű ügyfélközpontok kialakítása 2016.” c. kétfordulós 
pályázatot. 2017-ben az OBH tervezési keretszerződést kötött a létrehozandó 
ügyfélcentrumok helyszínei tekintetében, továbbá az év végén az első kettő kialakítandó 
ügyfélcentrum kivitelezési szerződése is aláírásra került, míg a konkrét ügyfélcentrumok 
átadása 2018-ban történik majd meg. 
 
Fentieken túlmenően az OBH 2017-ben 2 többnapos workshopot is szervezett a bíróságok 
képviselőinek részvételével, melynek témája az ügyfélcentrumokban zajló munkafolyamatok 
és az ügyfélkapcsolatok voltak. 
 
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 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, de a kérdőív ne tartalmazzon a bírói munka minősítésére vonatkozó 
kérdést.  
 
A fenti cél minél eredményesebb elérése érdekében az OBH a 2017. november 8-9. napjain 
megrendezett jó gyakorlat börze középpontjába az ügyfélkapcsolatokat állította. A 
rendezvényen az ügyfélcentrumok és az ügyfélkapcsolatok területén szerzett, hatékonyabb 
munkavégzést szolgáló jó gyakorlatokat mutatták be a bíróságok, majd workshop keretében, 
interaktív munka során alkották meg a bírósági ügyfélkarta és ügyfél-elégedettségi kérdőív 
alapjait. 
 
A közös munka eredményeit felhasználva az OBH az év végén elkezdte az egységes 
szempontoknak megfelelő ügyfélkapcsolatok kialakítását, valamint az összehasonlítható 
ügyfél-elégedettség mérést biztosító központi szabályozó-alkotási munkát.  
 
Az országosan egységes alapú ügyfél-elégedettség mérés eredményei a jövőben segíthetik a 
bírósági szolgáltatások központi szintű fejlesztéseinek meghatározását.  
 
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 
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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 2017. 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 916 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 1.397 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 2017. évben 

� regisztráló felhasználók száma: 975 db  
� regisztrációval érintett ügyek száma: 495 db, 
� az SMS és e-mail üzenetek küldésére feliratkozott felhasználók száma: 

311 db, 
� felhasználók részére kiküldött SMS és e-mail üzenetek száma: 1.038 

db 

 

• 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. 
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• 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. 

 
Az OBH-ban 2017. május 02. napjától megkezdődött „A bírósági igazgatás további 
elektronizálása (Digitális Bíróság)” című, KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2017-00052 
azonosító számú projekt megvalósítása. 

A projekt átfogó célja a bürokráciacsökkentés. A megvalósuló fejlesztések eredményeként az 
ügyfelek gyorsabban és kisebb költséggel intézhetik ügyeiket. A bíróságokon pedig 
csökkennek az adminisztratív terhek, így hatékonyabb munkavégzés biztosítható.  
 
A projekt keretében megvalósuló fejlesztések három fő területet érintenek.  

Az első terület a bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése, mely a 
Bírósági Határozatok Gyűjteménye keresőmotorja, valamint a bírósági határozatok 
anonimizálását biztosító program továbbfejlesztését foglalja magában. 

A második a bírósági eljárások iratainak elektronizálása (E-Akta) és a bírósági periratok 
elektronikus betekintésének biztosítása, mely fejlesztések a bírósági akta valamennyi iratának 
elektronizálását, a periratok bírák általi elektronikus elérhetőségének biztosítását, valamint az 
ügyfelek számára a tértől és időtől független online iratbetekintés megvalósulását 
eredményezik majd. 

A harmadik fejlesztési terület a bírósági szakrendszerek és a Központi Kormányzati 
Szolgáltatás Busz (KKSZB) közötti kapcsolat megteremtése, mely az elektronikusan elérhető 
közhiteles nyilvántartások bírósági szakrendszerekkel való online összekapcsolását jelenti. 
 

A tárgyalótermi kép- és hangrögzítés, valamint távmeghallgatás országos szintű bevezetése – 
mint távlati cél – megvalósításának részeként az OBH csatlakozott a NISZ Zrt. „Elektronikus 
megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő közigazgatási ügyintézés 
munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére” („VIKI”) cím ű projekt jéhez. 
A „VIKI” projektben előre egyeztetett helyszíneken, ill. igény szerint mobil 
munkaállomásokon távmeghallgatásra alkalmas végpontok kerülnek kialakításra.  
Az OBH közreműködik a tervezett bírósági végpontok felmérésében, előkészítésében, így 
már előzetesen kijelölte az első körben kiépítendő 72 db bírósági végpont helyszínét. A 
tárgyalótermek átalakításának költségvetése elkészült, a központi egység közbeszerzési 
eljárása lezárult, a VIKI pilot helyszín kialakításra került a Fővárosi Törvényszéken. 
Az eszközök a távmeghallgatás lebonyolítását, védett személy meghallgatását, 
videokonferencia lebonyolítását teszik lehetővé. A rendszer hozzájárul az ügyintézési idő 
csökkentéséhez, a bíróságok és az állampolgárok utazásra fordított idejének és költségeinek 
csökkentéséhez, illetve könnyebbé válik a bíróságok egymás közötti kapcsolattartása is. 
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A Bíróságok fejezet 2017. évi költségvetési előirányzatainak felhasználása  
 
Az Országgyűlés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvényben a VI. Bíróságok fejezet részére az alábbiakban ismertetett előirányzatokat fogadta 
el: 

1.1. Támogatás 96.845,2 millió Ft 
1.2. Bevétel   2.258,0 millió Ft 
1.3. Kiadás 99.103,2 millió Ft 

 
 
Bíróságok fejezet 2017. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 99 103,2   2 258,0   96 845,2   60 407,6   10 761,0   
Módosítások jogcímenként           
Minimálbér és garantált bérminimum 
emelésre kapott előirányzati többlet 618,7   0,0   618,7   502,9     

Az NGM/8809/5/5027. számú határozata 
alapján 2017. évi kompenzációra kapott 
előirányzati többlet 

168,0   0,0   168,0   136,6     

Az ügyészségi és igazságügyi alkalmazottak 
illetményrendszerének változásából adódó 
többlettámogatás  

7 326,2   0,0   7 326,2   5 955,4     

1766/2017 (XI. 7.) Korm. határozat 
értelmében Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságok felállítása-többlettámogatás 

297,0   0,0   297,0   241,4   
 

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 
értelmében a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásához 
kapcsolódó háromszor 9 db álláshely létesítés 

161,1   0,0   161,1   0,0     

1464/2017 (VII. 25.) Korm. határozat a 2017. 
évi honvédelmi-igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési 
többlet 

2,0   0,0   2,0   0,0     

Bevételi többlet 4 734,3   4 734,3   0,0   590,3     

Előirányzat maradvány igénybevétele 13 323,4   13 323,4   0,0   0,0     

Költségvetési támogatás 0,0   0,0   0,0   1 811,5     
2017. évi módosított előirányzat 125 733,9   20 315,7   105 418,2   69 645,7   10 761,0   
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Az előirányzatok és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   108 868,1   99 103,2   99 103,2   125 733,9   113 471,2   104,2   90,2   

 ebből: személyi juttatás 56 432,2   60 407,6   60 407,6   69 645,7   68 274,9   121,0   98,0   

Bevétel   8 724,7   2 258,0   2 258,0   6 992,3   6 992,2   80,1   100,0   

Támogatás   92 241,0   96 845,2   96 845,2   105 418,2   105 418,2   114,3   100,0   

Költségvetési maradvány   21 225,9   - 13 323,4   13 323,4   13 323,4   62,8   100,0   

Létszám (fő)    10 741,0   10 761,0       10 761,0       

 
A kiadások (személyi juttatások) 2017. évi módosított előirányzat-növekedése nagyrészt az 
ügyészségi és igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 2017. 
szeptember 1. napjától hatályos, de január 1-ig visszamenőlegesen alkalmazandó változásából 
adódik. 
A kiadás növekedése központi költségvetés terhére finanszírozott, amelynek összege 
megjelenik a támogatás soron. 
A bevétel növekedés 2016. 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 2017. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 91 193,6   2 066,0   89 127,6   56 479,8   10 462,0 
Módosítások jogcímenként *           
Minimálbér és garantált bérminimum 
emelésre kapott előirányzati többlet 615,9     615,9   500,6     

Az NGM/8809/5/5027. számú határozata 
alapján 2017. évi kompenzációra kapott 
előirányzati többlet 

163,0     163,0   132,5     

Az ügyészségi és igazságügyi alkalmazottak 
illetményrendszerének változásából adódó 
többlettámogatás  

7 173,0     7 173,0   5 829,9     

1766/2017 (XI. 7.) Korm. határozat 
értelmében Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságok felállítása-többlettámogatás 

297,0     297,0   241,4   
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1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 
értelmében a büntetések, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásához 
kapcsolódó háromszor 9 db álláshely létesítés 

161,1     161,1   0,0     

1464/2017 (VII. 25.) Korm. határozat a 2017. 
évi honvédelmi-igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési 
többlet 

2,0     2,0   0,0     

Bevételi többlet 4 680,7   4 680,7     607,5     
Előirányzat maradvány igénybevétele 6 222,0   6 222,0         
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

3 266,8     3 266,8   3 266,8     

2017. évi módosított előirányzat 113 775,1   12 968,7   100 806,4   67 058,5   10 462,0   
 

Az 1. cím Bíróságok 2017. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 

2016. 
évi tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás   90 904,6   91 193,6   91 193,6   113 775,1   105 940,7   116,5   93,1   

 ebből: személyi juttatás 54 249,9   56 479,8   56 479,8   67 058,6   65 750,4   121,2   98,0   

Bevétel   5 864,4   2 066,0   2 066,0   6 746,7   6 746,7   115,0   100,0   

Támogatás   84 955,8   89 127,6   89 127,6   100 806,4   100 806,4   118,7   100,0   

Költségvetési maradvány   6 306,4   – 6 222,0   6 222,0   6 222,0   98,7 100,0   

Létszám (fő)    10 451,0 10 462,0     10 462,0     

 
2.1.1.  A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 11.678,8 millió forinttal nőtt. A 
növekedés a garantált bérminimum és minimálbér-növekedésből, a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjából, az ügyészségi és igazságügyi 
alkalmazottak illetményrendszerének változásából, a 1601/2017. (VIII. 31.) számú és 
1464/2017. (VII. 25.) számú Kormányhatározat alapján, valamint a 2017. évi honvédelmi 
igazgatási feladatok finanszírozására biztosított előirányzatból származik. 
 
2.1.2.  A saját bevételek teljesítése és a 2016. évi előirányzat-maradványok felhasználása 
összesen 12.968,7 millió Ft 

ebből: 
− működési célú tám. államháztartáson belülről 879,5 millió Ft 
− felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 2.704,0 millió Ft 
− közhatalmi bevétel 2.717,3 millió Ft 
− működési bevétel 332,9 millió Ft 
− felhalmozási bevétel 30,2 millió Ft 
− felhalmozási célú átvett pénzeszköz 82,8 millió Ft 
− előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 6.222,0 millió Ft 
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2.1.3. A kiadási előirányzat teljesítése 105.940,7 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  

− személyi juttatások 65.750,4 millió Ft 
− munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó 15.394,7 millió Ft 
− dologi kiadások 15.255,3 millió Ft 
− ellátottak pénzbeli juttatásai 14,5 millió Ft 
− egyéb működési célú kiadások 2.672,4 millió Ft 
− felhalmozási kiadások 6.819,3 millió Ft 
− egyéb felhalmozási célú kiadások 34,1 millió Ft 
 

2.1.3.1. Személyi juttatások 
A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2017. évi eredeti előirányzat (56.479,8 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. Év közben az ügyészségi és igazságügyi alkalmazottak 
illetményrendszerére vonatkozó jogszabályi változásából eredően 5 829,9 millió forint, míg a 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok felállításához kapcsolódóan 241,4 millió forint került 
kormányzati hatáskörben biztosításra. 
 
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 65.750,4 millió forint, amely az összes kiadás 
62,1 %-át képezi. 
 
A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásaira teljesített kiadás 
65.564,3 millió forint, amely tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, a 
jogszabályi változásból eredő többletek, a 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 költségtérítéseket. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 1.186,1 millió forint, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, a képzésben 
részt vevők megbízási díja, a felmentési idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli 
tényleges felmentési időre kifizetett felmentési illetmény összegét 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 
14.408,6 millió forint, a teljesített előirányzat 15.394,7 millió forint. A különbözet az 
ügyészségi és igazságügyi alkalmazottak illetményrendszerének változásából ered, 
finanszírozása központi költségvetésből történt. 
 

2.1.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 16.293,7 millió forint, amely a saját bevételi többletek 
összegével, az előirányzat-maradvány igénybevételével és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással 16.562,7 millió forintra növekedett, az előirányzat változás +2.669,0 millió 
forint.  
 
A teljesítés 15.255,3 millió forint, amely a módosított előirányzatnak 92,1 %-a. A módosított 
előirányzat és teljesítés közötti különbözet értéke 1.307,4 millió forint összegben 
maradványként fordul át a 2018. évre, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, 
ezen fennmaradó összeg nagyobb részéből a 2017. évet érintő, igazságszolgáltatásban 
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közreműködők számlái kerültek kifizetésre. A bírósági eljárásokkal összefüggő kiadások 
maradéktalanul kifizetésre kerültek, figyelemmel a racionális és költséghatékony 
gazdálkodásra.  
 

2.1.3.4. Felhalmozási kiadások 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 

eredeti módosított 

Beruházás 3.730,5 7.931,8 4.379,0 

Felújítás 266,0 3.053,4 2.440,3 

Felhalmozási kiadások összesen 3.996,5 10.985,2 6.819,3 

 
Az eredeti előirányzat évközben 6.988,7 millió forinttal növekedett. Ennek fedezete az előző 
évi intézményi maradványok felhasználása, a fejezeti kezelésű előirányzatokból 
átcsoportosított igazságszolgáltatás beruházási előirányzat előző évi előirányzat-maradványa 
és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása.  
 
Az beruházások előirányzati sor teljesítése 4.379,0 millió forint, melyből többek között 
magába foglalja az alábbiakat: 

− Gödöllő Járásbíróság teljes körű rekonstrukciójának I. üteme 
− Egri Törvényszék épületének teljes körű rekonstrukciója 
− Szigetszentmiklósi Járásbíróság új épület-beruházás záró üteme, 
− bírósági épületek energetikai korszerűsítésének kiadásait. 

 
A felújítási előirányzatok teljesítése 2.440,3 millió forint.  
 
2.1.3.5. Egyéb működési célú kiadások  
A sorra eredeti előirányzat tervezése nem történt, a módosított előirányzat összege 2.672,5 
millió forint, mely szinte teljes egészében teljesült a 467/2016 (XII.23). számú 
Kormányrendelet alapján a járulék-csökkenésből eredő megtakarítás befizetéséből adódóan. 
 
2.1.4. A 2017. évi előirányzat-maradvány alakulása:  
A cím 2017. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 7.834.4 millió forint, amelyből 
7.830,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.(A kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege 4,3 millió forint az 1. Cím tekintetében, melynek beutalása a Központi 
Maradvány-elszámolási Alap számlájára megtörtént a 426/2017 (XII.19) Kormányrendelet 
alapján.) 
 
2.1.5. Az 1. cím Bíróságok 2017. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 87.703,3 millió 
forint, mely az előző évi értéket 4,0 %-kal haladta meg. A saját tőke mérleg értéke 52.331,1 
millió forint. 
 
Az adott kölcsönök állományában a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére nyújtott 
lakáscélú támogatás szerepel, év végi állománya 34,1 millió forint. A lakásvásárlási és 
korszerűsítési kölcsön kérelmekre 2017. évben 33,7 millió forint folyósítása történt, melynek 
forrását a befolyó törlesztő részletek biztosították. 
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2.2.  2. cím Kúria 
 
A 2. cím Kúria 2017. évi költségvetési előirányzatainak változása 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 3 264,7   192,0   3 072,7   2 365,9   299,0   
Módosítások jogcímenként           
Minimálbér és garantált bérminimum emelésre 
kapott előirányzati többlet 2,8     2,8   2,3     

Az NGM/8809/5/5027. számú határozata 
alapján 2017. évi kompenzációra kapott 
előirányzati többlet 

5,0     5,0   4,1     

Az ügyészségi és igazságügyi alkalmazottak 
illetményrendszerének változásából adódó 
többlettámogatás  

153,2     153,2   125,5     

Bevételi többlet 53,5   53,5     -17,2     

Előirányzat maradvány igénybevétele 143,9   143,9         
Átcsoportosítás fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

177,1     177,1   91,6     

2017. évi módosított előirányzat 3 800,2   389,4   3 410,8   2 572,2   299,0   
 

 
A 2. cím Kúria 2017. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása: 
 

Megnevezés 

2016. 
évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 169,6   3 264,7   3 264,7   3 800,2   3 607,1   113,8   94,9   

 ebből: személyi juttatás 2 180,7   2 365,9   2 365,9   2 572,2   2 509,6   115,1   97,6   

Bevétel   236,6   192,0   192,0   245,5   245,5   103,8   100,0   

Támogatás   2 940,6   3 072,7   3 072,7   3 410,8   3 410,8   116,0   100,0   

Költségvetési maradvány   136,3   – 143,9 143,9   143,9   105,6   100,0   

Létszám (fő)    290,0   299,0     299,0     

 
 
 2.2.1. A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 338,1 millió forinttal  nőtt. A 
növekedés a garantált bérminimum és minimálbér-növekedésre, a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjára, az ügyészségi és igazságügyi 
alkalmazottak illetményrendszerének változásából eredő többletre biztosított előirányzatból 
származik. 
 
2.2.2. A saját bevételek teljesítése és a 2016. évi előirányzat-maradványok felhasználása 
összesen 389,4 millió Ft 
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ebből:  
 - működési bevétel 239,9 millió Ft 

- felhalmozási bevétel          0,8 millió Ft 
- működési célú átvett pénzeszköz 4,8 millió Ft 

 - előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 143,9 millió Ft 
  

A tervezett kiadások fedezetét az előző évekhez hasonlóan nagyobb részt a költségvetési 
támogatás biztosította (95,9%). 2017. évben a Kúriának 47,9 millió Ft működési bevételi 
többlete keletkezett. A Kúria kiszámlázott intézményi működési bevételeinek túlnyomó része 
a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla közös épületben történő elhelyezéséhez 
kapcsolódó bevételből származik, mely továbbszámlázásból származó bevételi többlet a 
dologi kiadásoknál előzetesen megfinanszírozott közüzemi-, és épületüzemeltetési költségek 
fedezete. 
 
2017. évben 0,8 millió forint felhalmozási bevétel keletkezett egyéb tárgyi eszköz 
értékesítésből, intézményi hatáskörben 4,8 millió forint került módosításra. 
Összességében 53,5 millió forint bevételi többlet realizálódott. 
 
2.2.3. A kiadási előirányzat teljesítése 3.607,1 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  
 - személyi juttatások  2.509,6millió Ft 
 - munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó           580,3 millió Ft 
 - dologi kiadások     249,0 millió Ft 
 - egyéb működési célú kiadások     105,3millió Ft. 
 - felhalmozási kiadások      162,9 millió Ft 
  

 
2.2.3.1. Személyi juttatások 

A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2017. évi eredeti előirányzat (2.365,9 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. Év közben az ügyészségi és igazságügyi alkalmazottak 
illetményrendszerére vonatkozó jogszabályi változásából eredően 125,5 millió forint került 
kormányzati hatáskörben biztosításra. 
 
A személyi juttatásokra felhasznált összeg 2.509,6 millió forint, amely az összes kiadás 69,6 
%-át képezi. 
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásaira teljesített kiadás 2.429,8 millió forint, amely 
tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, kötelező előresorolások 
összegét, a készenléti, az ügyeleti, a helyettesítési díjakat, a túlóra, a jubileumi jutalom, a 
napidíj, a közlekedési költségtérítés és a cafetéria rendszer keretén belül a személyhez 
kapcsolódó költségtérítéseket.  
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 79,8 millió forint, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő szakértők, az oktatásban részt vevők 
megbízási díját, valamint a reprezentációs kiadások összegét tartalmazza. 
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2.2.3.2.  A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
605,1 millió forint, a teljesített előirányzat 580,3 millió forint. Év közben kormányzati, 
irányító szervi, illetve intézményi hatáskörben egyenlegében 19,6 millió forint előirányzat 
növekedésre került sor. 
 
 

2.2.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások fedezetére 2017. évben az elemi költségvetésben az előző évi eredeti 
előirányzattal megegyező összegben, 289,7 millió Ft került jóváhagyásra, A gazdálkodási 
keretet bővítette az előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, az irányító szerv 
jóváhagyásával felhasznált 2017. évi bevételi többlet, valamint csökkentette az intézményi 
beruházásra, felújításra történő átcsoportosítások összege. Az előirányzat-változásokat 
figyelembe véve dologi kiadásokra éves szinten 256,5 millió Ft állt rendelkezésre, melyből 
2017-ben 249,0 millió Ft került felhasználásra a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása 
érdekében.  
 

2.2.3.4. Felhalmozási kiadások 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
2017. évi előirányzat 2017. évi teljesítés 

eredeti módosított 

Beruházás 4,0 81,0 60,0 

Felújítás 0,0 160,5 102,9 

Felhalmozási kiadások összesen 4,0 241,5 162,9 

 
Az eredeti előirányzat évközben 237,5 millió forinttal növekedett. Ennek forrása az előző évi 
intézményi maradvány felhasználása, saját megtakarítás átcsoportosítása és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok átcsoportosításából adódik. 
 
 
2.2.4. A 2017. évi előirányzat-maradvány alakulása:  
Az intézmény 2017. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 193,1 millió forint, amely 
teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
 
2.2.5. A 2. cím Kúria 2017. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 1.392,6 millió 
forint, amely az előző évi értékhez képest 8,8 %-os növekedést mutat. A saját tőke mérleg 
értéke 1.053,2 millió forint. 
 
A befektetett eszközök értéke 65,6 millió Ft-tal növekedett az előző évihez képest.  
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2.3. 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok  
 
A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2017. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 4 644,9   0,0   4 644,9   1 561,9   0,0   
Módosítások jogcímenként           
Előirányzat maradvány igénybevétele 6 957,5   6 957,5         
Átcsoportosítás intézményi előirányzatra -3 443,9     -3 443,9   -1 546,9     
2017. évi módosított előirányzat 8 158,5   6 957,5   1 201,0   15,0   0,0   

 
 

A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2017. évi előirányzatai és azok teljesítésének 
alakulása: 
 

Megnevezés 

2016. 
évi tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   14 793,8   4 644,9   4 644,9   8 158,5   3 923,5   26,5   48,1   

ebből: személyi juttatás 1,6   1 561,9   1 561,9   15,0   15,0   937,5   100,0   

Bevétel   2 623,7   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0    0,0    

Támogatás   4 344,6   4 644,9   4 644,9   1 201,1   1 201,1   27,6   100,0   

Költségvetési maradvány   14 783,0   – 6 957,4   6 957,4  6957,4 47,1   100,0   

Létszám (fő)    0,0 0,0     0,0     

 
A Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása az intézményeknél teljesült, 
ennek következtében az egy-egy célt szolgáló előirányzat előirányzat-módosítással átadásra 
került az intézményekhez. 
 
2.3.1 Beruházás 
 
2.3.1.1 Budapest Környéki Törvényszék rekonstrukciója 
Előző évekről áthúzódó 2017 évben szabad maradványként kimutatott visszahagyásra kért 
maradvány összege 935,7 millió forint. (A befizetési kötelezettségről az Ávr. 150. § (4) 
bekezdése rendelkezett.) 
 
2.3.1.2. Igazságszolgáltatás beruházásai 
A bírósági szervezetek vagyonkezelésében és bérletében lévő, 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.  
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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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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

KIADÁSOK 108 868,0 99 103,2 -- 113 471,310 037,08 020,68 573,099 103,2 125 733,8

1. Költségvetési szerv 94 074,2 94 458,3 -- 109 547,810 037,04 507,08 573,094 458,3 117 575,3
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 56 430,6 58 845,7 -- 68 260,0-775,34 724,16 836,358 845,7 69 630,8

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 783,9 15 013,7 -- 15 975,0-559,61 113,21 502,415 013,7 17 069,7

01/03  Dologi kiadások 14 789,3 16 583,4 -- 15 504,32 485,0-2 254,95,716 583,4 16 819,2

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,6 15,0 -- 14,5------15,0 15,0

01/05  Egyéb működési célú kiadások 15,8 -- -- 2 777,72 777,8------ 2 777,8

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

02/06  Beruházások 4 587,3 3 734,5 -- 4 439,04 651,5-601,8228,63 734,5 8 012,8

02/07  Felújítások 2 357,1 266,0 -- 2 543,21 421,51 526,4--266,0 3 213,9

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 95,6 -- -- 34,136,1------ 36,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 14 793,8 4 644,9 -- 3 923,5--3 513,6--4 644,9 8 158,5

14 793,8 4 644,9 -- 3 923,5--3 513,6--4 644,9 8 158,5
BEVÉTELEK 8 724,7 2 258,0 -- 6 992,23 671,11 063,1--2 258,0 6 992,2

1. Költségvetési szerv 6 101,0 2 258,0 -- 6 992,23 671,11 063,1--2 258,0 6 992,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 623,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21 225,7 -- -- 13 323,36 365,96 957,4---- 13 323,3

1. Költségvetési szerv 6 442,7 -- -- 6 365,96 365,9------ 6 365,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 14 783,0 -- -- 6 957,4--6 957,4---- 6 957,4

TÁMOGATÁSOK 92 241,0 96 845,2 -- 105 418,3--0,18 573,096 845,2 105 418,3

1. Költségvetési szerv 87 896,4 92 200,3 -- 104 217,2--3 443,98 573,092 200,3 104 217,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 344,6 4 644,9 -- 1 201,1---3 443,8--4 644,9 1 201,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 741,0 -- -- 10 761,0-------- --

1. Költségvetési szerv 10 741,0 -- -- 10 761,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13 323,4 -- -- -- -- -- -- -- 12 262,5
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

Bíróságok ( 03201 Bíróságok )1

KIADÁSOK 90 904,6 91 193,6 -- 105 940,79 888,34 281,28 412,091 193,6 113 775,1 -- --

1 Működési költségvetés 83 981,1 87 197,1 -- 99 087,33 951,53 421,88 183,487 197,1 102 753,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 54 249,9 56 479,8 -- 65 750,4-758,14 632,56 704,456 479,8 67 058,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 53 089,7 53 773,1 -- 64 564,3------53 773,1 65 853,8

Külső személyi juttatások 1 160,2 2 706,7 -- 1 186,1------2 706,7 1 204,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

15 164,2 14 408,6 -- 15 394,7-491,21 054,31 473,314 408,6 16 445,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 14 538,2 16 293,7 -- 15 255,32 528,3-2 265,05,716 293,7 16 562,7 -- --

Készletbeszerzés 876,3 815,5 -- 846,8------815,5 949,4

Kommunikációs szolgáltatások 1 310,0 1 615,8 -- 1 456,1------1 615,8 1 775,8

Szolgáltatási kiadások 9 702,7 11 539,4 -- 10 045,1------11 539,4 10 684,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 93,1 93,5 -- 99,2------93,5 99,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 556,1 2 229,5 -- 2 808,1------2 229,5 3 053,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,6 15,0 -- 14,5------15,0 15,0 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 14,6 15,0 -- 14,5------15,0 15,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,2 -- -- 2 672,42 672,5------ 2 672,5 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 2,8 -- -- 3,1-------- 3,1

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- 2 459,7-------- 2 459,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11,3 -- -- 209,6-------- 209,7

2 Felhalmozási költségvetés 6 923,5 3 996,5 -- 6 853,45 936,8859,4228,63 996,5 11 021,3 -- --

 / 6 Beruházások 4 551,7 3 730,5 -- 4 379,04 579,7-607,0228,63 730,5 7 931,8 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 463,8 2 691,2 -- 124,6------2 691,2 261,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 089,6 0,6 -- 1 255,1------0,6 1 742,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 591,7 6,7 -- 1 482,2------6,7 3 396,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 628,8 238,9 -- 773,4------238,9 1 087,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 777,8 793,1 -- 743,7------793,1 1 443,9

 / 7 Felújítások 2 276,2 266,0 -- 2 440,31 321,01 466,4--266,0 3 053,4 -- --

Ingatlanok felújítása 1 809,8 209,4 -- 1 983,0------209,4 2 493,8

Informatikai eszközök felújítása 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 11,7 56,6 -- 23,1------56,6 26,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 454,6 -- -- 434,1-------- 533,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 95,6 -- -- 34,136,1------ 36,1 -- --

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

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

94,9 -- -- 34,1-------- 36,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

BEVÉTELEK 5 864,4 2 066,0 -- 6 746,73 666,31 014,4--2 066,0 6 746,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 567,6 -- -- 879,5879,5------ 879,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

567,6 -- -- 879,5-------- 879,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 2 147,0 -- -- 2 704,02 704,0------ 2 704,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 147,0 -- -- 2 704,0-------- 2 704,0

3 Közhatalmi bevételek 2 668,7 1 781,6 -- 2 717,3-0,2935,9--1 781,6 2 717,3

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 668,7 1 781,6 -- 2 717,3------1 781,6 2 717,3

4 Működési bevételek 393,9 222,4 -- 332,9--110,5--222,4 332,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 10,4 2,4 -- 8,6------2,4 8,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 59,2 38,1 -- 65,6------38,1 65,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 151,4 105,0 -- 144,4------105,0 144,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 33,4 15,1 -- 32,2------15,1 32,2

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése -- -- -- 2,4-------- 2,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 3,0 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 136,5 61,8 -- 79,2------61,8 79,2

5 Felhalmozási bevételek 8,9 62,0 -- 30,20,2-32,0--62,0 30,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8,9 62,0 -- 30,2------62,0 30,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 78,3 -- -- 82,882,8------ 82,8

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

78,3 -- -- 82,8-------- 82,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 306,4 -- -- 6 222,06 222,0------ 6 222,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 6 306,4 -- -- 6 222,06 222,0------ 6 222,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 6 306,4 -- -- 6 222,06 222,0------ 6 222,0

Maradvány igénybevétele 6 306,4 -- -- 6 222,06 222,0------ 6 222,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 306,4 -- -- 6 222,0-------- 6 222,0

TÁMOGATÁSOK 84 955,8 89 127,6 -- 100 806,4--3 266,88 412,089 127,6 100 806,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 84 955,8 89 127,6 -- 100 806,4--3 266,88 412,089 127,6 100 806,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 84 955,8 89 127,6 -- 100 806,4--3 266,88 412,089 127,6 100 806,4

Központi, irányító szervi támogatás 84 955,8 89 127,6 -- 100 806,4--3 266,88 412,089 127,6 100 806,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 451,0 -- -- 10 462,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 222,0 -- -- -- -- -- -- -- 7 834,4

Kúria ( 03201 Bíróságok )2

KIADÁSOK 3 169,6 3 264,7 -- 3 607,1148,7225,8161,03 264,7 3 800,2 -- --

1 Működési költségvetés 3 053,1 3 260,7 -- 3 444,2-23,6160,6161,03 260,7 3 558,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 180,7 2 365,9 -- 2 509,6-17,291,6131,92 365,9 2 572,2 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 124,3 2 285,3 -- 2 429,8------2 285,3 2 492,4

Külső személyi juttatások 56,4 80,6 -- 79,8------80,6 79,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

619,7 605,1 -- 580,3-68,458,929,1605,1 624,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 251,1 289,7 -- 249,0-43,310,1--289,7 256,5 -- --

Készletbeszerzés 43,8 43,0 -- 37,3------43,0 38,6

Kommunikációs szolgáltatások 7,3 11,0 -- 6,5------11,0 6,5

Szolgáltatási kiadások 101,9 131,7 -- 113,8------131,7 118,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 12,4 17,0 -- 4,8------17,0 4,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 85,7 87,0 -- 86,6------87,0 88,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,6 -- -- 105,3105,3------ 105,3 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,6 -- -- 1,6-------- 1,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 103,7-------- 103,7

2 Felhalmozási költségvetés 116,5 4,0 -- 162,9172,365,2--4,0 241,5 -- --

 / 6 Beruházások 35,6 4,0 -- 60,071,85,2--4,0 81,0 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,8 -- -- ---------- 5,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,1 1,0 -- 12,1------1,0 15,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 21,1 2,2 -- 35,2------2,2 43,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,6 0,8 -- 12,7------0,8 17,1

 / 7 Felújítások 80,9 -- -- 102,9100,560,0---- 160,5 -- --

Ingatlanok felújítása 63,9 -- -- 80,2-------- 124,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 1,1-------- 3,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 17,0 -- -- 21,6-------- 33,3

BEVÉTELEK 236,6 192,0 -- 245,54,848,7--192,0 245,5 -- --

4 Működési bevételek 235,1 192,0 -- 239,9--47,9--192,0 239,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,3 0,2 -- 0,2------0,2 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 114,8 100,0 -- 101,6------100,0 101,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 35,9 35,0 -- 46,4------35,0 46,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 49,3 -- -- 50,8-------- 50,8

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése -- 38,8 -- --------38,8 --

 / 11 Egyéb működési bevételek 34,8 18,0 -- 40,9------18,0 40,9

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,8-------- 0,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 4,84,8------ 4,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 4,8-------- 4,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 136,3 -- -- 143,9143,9------ 143,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 136,3 -- -- 143,9143,9------ 143,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 136,3 -- -- 143,9143,9------ 143,9

Maradvány igénybevétele 136,3 -- -- 143,9143,9------ 143,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 136,3 -- -- 143,9-------- 143,9

TÁMOGATÁSOK 2 940,6 3 072,7 -- 3 410,8--177,1161,03 072,7 3 410,8 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 940,6 3 072,7 -- 3 410,8--177,1161,03 072,7 3 410,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 940,6 3 072,7 -- 3 410,8--177,1161,03 072,7 3 410,8

Központi, irányító szervi támogatás 2 940,6 3 072,7 -- 3 410,8--177,1161,03 072,7 3 410,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 290,0 -- -- 299,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 143,9 -- -- -- -- -- -- -- 193,1

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )3

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

Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )13

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

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója ( 03201 Bíróságok )13 1

KIADÁSOK 10 753,5 -- -- 55,3--991,0---- 991,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10 753,5 -- -- 55,3--991,0---- 991,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 753,5 -- -- 55,3--991,0---- 991,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10 753,5 -- -- 55,3-------- 991,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10 753,5 -- -- 991,0--991,0---- 991,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 10 753,5 -- -- 991,0--991,0---- 991,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 10 753,5 -- -- 991,0--991,0---- 991,0

Maradvány igénybevétele 10 753,5 -- -- 991,0--991,0---- 991,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 753,5 -- -- 991,0-------- 991,0

TÁMOGATÁSOK 991,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 991,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 991,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 991,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 991,0 -- -- -- -- -- -- -- 935,7

Igazságszolgáltatás beruházásai ( 03201 Bíróságok )13 2

KIADÁSOK 1 964,9 3 083,0 -- 3 800,5--4 011,7--3 083,0 7 094,7 -- --

1 Működési költségvetés 225,4 -- -- 272,8--272,8---- 272,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 225,4 -- -- 272,8--272,8---- 272,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 225,4 -- -- 272,8-------- 272,8

2 Felhalmozási költségvetés 1 739,5 3 083,0 -- 3 527,7--3 738,9--3 083,0 6 821,9

 / 6 Beruházások -- 3 083,0 -- -----1 917,8--3 083,0 1 165,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 3 083,0 -- --------3 083,0 1 165,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 739,5 -- -- 3 527,7--5 656,7---- 5 656,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 739,5 -- -- 2 086,7-------- 4 215,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 441,0-------- 1 441,0

BEVÉTELEK 2 591,4 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 2 591,4 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 591,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 964,9 -- -- 5 929,5--5 929,5---- 5 929,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 964,9 -- -- 5 929,5--5 929,5---- 5 929,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 964,9 -- -- 5 929,5--5 929,5---- 5 929,5

Maradvány igénybevétele 1 964,9 -- -- 5 929,5--5 929,5---- 5 929,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 964,9 -- -- 5 929,5-------- 5 929,5

TÁMOGATÁSOK 3 342,5 3 083,0 -- 1 165,2---1 917,8--3 083,0 1 165,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 342,5 3 083,0 -- 1 165,2---1 917,8--3 083,0 1 165,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 342,5 3 083,0 -- 1 165,2---1 917,8--3 083,0 1 165,2

Központi, irányító szervi támogatás 3 342,5 3 083,0 -- 1 165,2---1 917,8--3 083,0 1 165,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 933,9 -- -- -- -- -- -- -- 3 294,2

Kincstári számlavezetési díj ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )23

KIADÁSOK 42,0 -- -- 23,9--25,2---- 25,2 -- --

1 Működési költségvetés 42,0 -- -- 23,9--25,2---- 25,2

 / 3 Dologi kiadások 42,0 -- -- 23,9--25,2---- 25,2

Szolgáltatási kiadások 42,0 -- -- 23,9-------- 25,2

BEVÉTELEK 32,3 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 32,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

32,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- 4,3--4,3---- 4,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 4,3--4,3---- 4,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 4,3--4,3---- 4,3

Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 4,3--4,3---- 4,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,2 -- -- 4,3-------- 4,3

TÁMOGATÁSOK 9,5 -- -- 20,9--20,9---- 20,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 9,5 -- -- 20,9--20,9---- 20,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9,5 -- -- 20,9--20,9---- 20,9

Központi, irányító szervi támogatás 9,5 -- -- 20,9--20,9---- 20,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1,3

Igazságszolgáltatás működtetése ( 03201 Bíróságok )33

KIADÁSOK 216,3 1 561,9 -- 15,0---1 546,9--1 561,9 15,0 -- --

1 Működési költségvetés 216,3 1 561,9 -- 15,0---1 546,9--1 561,9 15,0

 / 1 Személyi juttatások 1,6 1 561,9 -- 15,0---1 546,9--1 561,9 15,0

Külső személyi juttatások 1,6 1 561,9 -- 15,0------1 561,9 15,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 214,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 214,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 214,7 -- -- ---------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 214,7 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 214,7 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 214,7 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 214,7 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1,6 1 561,9 -- 15,0---1 546,9--1 561,9 15,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1,6 1 561,9 -- 15,0---1 546,9--1 561,9 15,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1,6 1 561,9 -- 15,0---1 546,9--1 561,9 15,0

Központi, irányító szervi támogatás 1,6 1 561,9 -- 15,0---1 546,9--1 561,9 15,0

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

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )53

KIADÁSOK 46,8 -- -- 28,8--32,6---- 32,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 28,8--32,6---- 32,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 28,8--32,6---- 32,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 28,8-------- 32,6

2 Felhalmozási költségvetés 46,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 46,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 46,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 79,4 -- -- 32,6--32,6---- 32,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 79,4 -- -- 32,6--32,6---- 32,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 79,4 -- -- 32,6--32,6---- 32,6

Maradvány igénybevétele 79,4 -- -- 32,6--32,6---- 32,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 79,4 -- -- 32,6-------- 32,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 32,6 -- -- -- -- -- -- -- 3,8

Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése ( 03201 Bíróságok )63

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

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 -- -- ---------- --

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

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

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

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

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

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

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

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

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )163

KIADÁSOK 1 770,2 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 770,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 770,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 770,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 770,2 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 770,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 770,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1 770,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 770,2 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2017. évben

VI. BÍRÓSÁGOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/01/01/00 Budapest Környéki Törvényszék épület 

rekonstrukciója (331228)

Új elem

Indoklás: Előző évekről áthúzódó 2017 évben szabad maradványként kimutatott 
visszahagyásra kért maradvány. A befizetési kötelezettségről az Ávr. 150. § (4) 
bekezdése rendelkezett.

03/02/00/00 Kincstári számlavezetési díj (270467) Új elem

Indoklás: A fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező számlaforgalom után 
fizetendő díjak elszámolására 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.
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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 2017. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 547 33950

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 395 091128

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 9 040 010929

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 12 357 9461 478

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 4 305 555773

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 639 103195

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 5 066 328954

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és 
írnok

14 208 5894 280

vezető 5 161 695860

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 2 220 2491 112

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+46)

54 941 90510 759

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 23 5101

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 20 0261

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 43 5362

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 54 985 44110 761

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

011 005

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 011 496

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0461

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0166

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

010 761

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 049
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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 2017. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 28 1391

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 395 091128

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 9 040 010929

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 12 357 9461 478

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 4 235 357759

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 639 103195

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 4 787 334889

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és 
írnok

14 000 6444 225

vezető 4 415 727801

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 2 092 8561 056

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+46)

52 992 20610 461

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 20 0261

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 20 0261

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 53 012 23310 462

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

10 718

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 11 198

Üres álláshelyek száma az időszak végén 434

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 166

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

10 462

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 49

2 Kúria

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 519 20049

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 70 19914

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 278 99465

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és 
írnok

207 94555

vezető 745 96859

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 127 39356

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+46)

1 949 699298

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 23 5101

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 23 5101

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 1 973 209299

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

287

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 298

Üres álláshelyek száma az időszak végén 27

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

299
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A költségvetési beszámoló általános indokolása 
 
1. Az ügyészség működésének kereteit 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 – a 

Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség 2017. január 1-jei létesítésével – 119 járási és járási 
szintű ügyészség tartozik.  
 
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. 
 
Az ügyészi szervezetre lényegesen ható átalakításra 2017-ben nem került sor. 
 
2. Az ügyészi tevékenység számottevő részét a büntetőjogi feladatok alkotják. A 2017. évben 
a büntetőjogi szakágban iktatott és elintézésre váró ügyek száma 634.685 volt. Ebben az 
időszakban 226.452 bűncselekmény vált ismertté, a regisztrált elkövetők száma pedig 92.896 
volt.  

 
Az ügyészségi nyomozó szervekhez a 2017. évben 9.075 feljelentés érkezett. Az elrendelt 
nyomozások száma 4.401, a befejezetteké 5.462 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 
1.658 büntetőeljárás indult.  

 
A megelőző évről áthúzódott ügyekkel együtt az ügyész a 2017. év folyamán összesen 
313.494 nyomozó hatóságtól érkezett határozatot vizsgált meg.  
 
A fokozott ügyészi felügyelet alá került ügyek száma 7,5%-kal növekedett a 2016. évhez 
képest. 2017-ben az ügyészség 5.528 ügyben gyakorolt fokozott ügyészi felügyeletet, az 
annak keretében végzett iratvizsgálatok alapján tett érdemi intézkedések száma több mint 
ezerrel emelkedett, 2017-ben 15.790 érdemi intézkedést tett az ügyész, 2016-ban ez a szám 
14.665 volt. 
 
A nyomozó hatóság határozata elleni, elintézésre váró panaszok száma az elmúlt évben 
6,1%-kal csökkent, 35.956 panaszt kellett elbírálni az ügyésznek. A panaszok 8,7%-ának 
helyt adott, 78,1%-át elutasította, a többi egyéb intézkedés volt.  
 
A 2017. évben az alsóbb fokú ügyészség határozatai ellen bejelentett panaszok 9,1%-ának 
(544 panasz) helyt adtak, a panaszok 71,4%-át (4.279 panasz) elutasították, a fennmaradó 
részben egyéb intézkedést tettek. Az első fokon elbírált panaszokkal együtt 2017-ben az 
ügyész 6403 ügyészségi határozat ellen bejelentett panaszt bírált el. 
Az ügyésznek a 2017. évben – a tárgyidőszak első napján elintézetlen 104 üggyel együtt – 
összesen 20.049 feljelentést kellett elbírálni, az év utolsó napján 261 feljelentés maradt 
elintézetlen. 
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A 2017. évben 5.694 előterjesztés érkezett az ügyészségre a gyanúsított előzetes 
letartóztatásának elrendelése céljából. Az ügyész 4.552 terhelttel szemben indítványozta a 
kényszerintézkedés elrendelését, a bíróság 3.997 terhelttel szemben rendelte el az előzetes 
letartóztatást. 
 
A nyomozó hatóságtól vádemelési javaslattal érkezett és vádemelésre váró befejezett 
nyomozások száma 102.630 volt. Az előző évről átkerült elintézetlen ügyekkel együtt 
összesen 107.940 ügyet kellett a vádemelésre való alkalmasság szempontjából megvizsgálni. 
Az ügyek 52,6%-ában történt vádemelés, 10%-ában pedig megszüntetés. A nyomozás 
megszüntetésére irányuló javaslattal érkezett, elintézésre váró ügyek száma 2017-ben 5.164 
volt. Az ügyész ebből 4.195 esetben (81,2%) szüntette meg a nyomozást. 
 
A vádemelések a következők szerint alakultak: 26.027 ügyben az ügyész vádiratot nyújtott be, 
13.548 ügyben a terheltet bíróság elé állította, tárgyalás mellőzésére 18.907 ügyben tett 
indítványt. 
 
A vádemelési javaslatok folytán szükséges intézkedésekre 86.407 ügyben (84,6%) 30 napon 
belül, 7.224 ügyben (7,1%) 31 és 60 nap között, 8.554 ügyben (8,4%) 60 napon túl került sor. 
A nyomozás megszüntetésére irányuló javaslattal érkezett ügyek elintézési határideje is 
hasonlóan alakult: 4.548 ügyben (91,3%) 30 napon belül, 217 ügyben (4,4%) 31 és 60 nap 
között, 216 ügyben (4,3%) pedig 60 napon túl került sor az ügyészi intézkedésre.  
 
Az ügyészi szervezet vádképviseleti tevékenységet ellátó ügyészei közreműködnek abban, 
hogy a bíróság határozatai valamennyi, jogszabályi követelménynek megfeleljenek. A 
vádképviseleti tevékenység legfontosabb színtere a kötelező ügyészi jelenlét mellett folyó 
elsőfokú bírósági tárgyalás. 2017-ben az előző évek mérsékelten emelkedő tendenciája 
megfordult, és 8,4%-kal csökkent az elsőfokú, egy vagy több napon tárgyalt ügyek száma. 
 
A büntetőeljárást egyszerűsítő szabályok fokozottabb érvényesülése is hozzájárult ahhoz, 
hogy a tárgyévben 12,8%-kal csökkent az ügyészi részvétellel tartott másodfokú tárgyalások 
száma. 2017-ben a másodfokú bíróság 10.136 ügyben nyilvános ülésen döntött, amelyen az 
ügyész részvétele nem kötelező. Az ügyész 2017-ben is az ügyek több mint egyötödében vett 
részt ebben az eljárási formában. 
 
A bírósági eljárást gyorsító két leghatékonyabb eszköz a bíróság elé állítás és a tárgyalás 
mellőzéses eljárás. A bíróság elé állításos eljárásra irányuló ügyészi indítványok 
eredményessége – annak ellenére, hogy némileg csökkent – még mindig magas. 2017-ben az 
ügyészi indítványok 93,2%-át találta alaposnak a bíróság (2016: 95,3%). A tárgyévben a 
bíróság az ügyész indítványára 17.161 személy (2016: 16.647) esetében járt el tárgyalás 
mellőzésével. E két gyors és hatékony eljárásban a tárgyévben jogerősen elítéltek 40,8%-át 
(2016: 39,04%) vonták felelősségre.  
A jogerős ítélettel érintett vádlottak körében a 2017. évben a megelőző évhez képest 9,1%-kal 
csökkent a büntetéssel sújtott vagy intézkedéssel érintett vádlottak száma (2017: 70.069, 
2016: 77.109). A büntetőjogi szankciók között tovább emelkedett a büntetések aránya (2017: 
83,1%, 2016: 82,4%). A bíróság 2017-ben 21 (2016: 34) vádlottat sújtott életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel. Némileg csökkent a végrehajtandó szabadságvesztések (36,5%) aránya a 
felfüggesztett szabadságvesztésekhez (63,5%) képest.  
 
Az elsőfokú bíróság érdemi határozata ellen bejelentett ügyészi fellebbezések száma 2017-
ben a megelőző évihez képest mérsékelten 2,4%-kal csökkent (2017: 7.870, 2016: 8.067). Az 
ügyészi fellebbezések eredményessége 51,9% volt. 
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A váderedményesség változatlanul kedvező, az előző évekhez képest is tovább emelkedett, 
2017-ben 97,8% volt. 
 
A törvényesség érdekében jogorvoslati indítvány benyújtására 28 esetben (2016: 16) került 
sor. 2017-ben a Kúria 24 jogorvoslati indítványt bírált el, és 22 esetben a legfőbb ügyészi 
indítványnak megfelelően döntött.  
 
A tárgyidőszakban a gyermek- és fiatalkorúak büntető ügyeinek szakterületére tartozóan 8825 
vádemelési javaslattal és 377 megszüntetési javaslattal befejezett ügy érkezett a nyomozó 
hatóságoktól. A fiatalkorúak ügyészei 9.202 nyomozással befejezett ügyet intéztek el 
érdemben.  
 
A tárgyidőszakban az ügyészség összesen 3.105 ügyben 5.473 fiatalkorúval szemben (2016: 
3446 ügy 6.162 fiatalkorú) emelt vádat, a bíróság pedig 3.074 ügyben 3.957 vádlott 
cselekményét bírálta el jogerősen. A jogerős határozattal elbírált ügyekben a bíróság 1.774 
vádlottal szemben szabott ki büntetést, illetőleg 2.942 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.  
 
2017-ben a közérdekvédelmi szakterületen 215.374 ügyet iktattak.  
 
Az ügyészi intézkedésre irányuló kérelmek száma a 2017. évben 3786, a korábbi évhez képest 
hozzávetőleg 8%-kal kevesebb volt (2016: 4115). A közigazgatási tárgyú ügyészi intézkedés 
iránti kérelmek száma jelentősen, 1.338-ra emelkedett (2016: 996). 
 
A közigazgatási hatóságok egyes kényszerintézkedéseinek foganatosításához ügyészi 
jóváhagyás szükséges. A 2017. évben elővezetés jóváhagyása iránt 565 (2016: 502) 
megkeresés érkezett az ügyészi szervekhez. A jóváhagyás megtagadására 44 esetben került 
sor. 
 
A szabálysértési jogterületen meghatározó ügyészi feladat a szabálysértési hatóságok és az 
előkészítő eljárást folytató rendőri szervek eljárást megszüntető határozatainak ellenőrzése, 
amely a 2017. évben 88.386 határozatot érintett. Az elővezetést elrendelő határozatok 
ellenőrzése pedig 71.268 (2016: 71.433) határozatot érintett, amelyből 65.730 határozatot vett 
tudomásul az ügyész. Az alapeljárásban vagy a végrehajtás során előforduló törvénysértésre 
tekintettel pedig 5.538 esetben került sor elővezetést elrendelő határozat ügyész általi 
hatályon kívül helyezésére. A 2017. évben a szabálysértési ügyben benyújtott panaszok száma 
11%-kal csökkent, összesen 1.299 panaszt nyújtottak be az ügyészhez. Az elbírált panaszok 
28%-a megalapozottnak bizonyult. 
 
A megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt főügyészségek a 
2017. évben 833 megbízhatósági vizsgálatot elrendelő határozatot hagytak jóvá. 
 
Az ügyész 2017-ben 1.452 keresetet nyújtott be a bírósághoz. A keresetek számának, mintegy 
72 %-os csökkenése arra vezethető vissza, hogy a civil szervezeteket érintő megváltozott 
szabályozási környezetben a korábbi peres eljárás megindítására felhatalmazó rendelkezések 
2017. március 1-jével döntően – feltételhez kötött – nemperes eljárás kezdeményezési 
felhatalmazássá változtak. A jogszabályváltozás időpontjától az ügyész 2117 esetben fordult 
civil szervezeti ügyben a bírósághoz nemperes eljárás kezdeményezése érdekében. 
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A hozzátartozók közötti távoltartás elrendelése érdekében az ügyész a 2017. évben 1.450 
esetben (2016: 1.274) lépett fel a bíróság előtti eljárásban, mely 14 %-os növekedést jelent.  
 
A cégeljárásban való közreműködés körében a 2017. évben az előző évit közel háromszorosan 
meghaladó mértékben, 3.118 esetben (2016: 1.146) kezdeményezte az ügyész a cégbíróság 
törvényességi felügyeleti eljárását.  
 
A fiatalkorúak gyermekvédelmi ügyeiben a 2017. évben a kiemelt intézkedések száma a 
megelőző évihez képest mérsékelten, közel 5%-kal emelkedett. (2017: 2.784, 2016: 2.650). A 
fiatalkorúak ügyeiben emelkedett a közérdekvédelmi szakterület által kezdeményezett 
felelősségre vonási eljárások száma is (2017: 605, 2016: 541). 
 
b) 2017-ben a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi (bv. felügyeleti) 
szakterületen az érdemi érkezések száma jelentősen növekedett (2017: 185.591, 2016: 
167.644). Az érdemi érkezéseken belül 2017-ben csökkenő tendencia volt megfigyelhető az 
ügyészséghez benyújtott panaszok, kérelmek és bejelentések számában (2017: 6.160, 2016: 
6.427). E körben helyt adó döntés meghozatalára az esetek 9,8%-ában került sor. 
 
2017-ben a büntetés-végrehajtási bírák eljárásaiban 24.080 ügy fejeződött be jogerősen. A bv. 
felügyeleti szakterületi ügyészek 14.011 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 10.243 vizsgálatot is végeztek. A vizsgálatok 
eredményére figyelemmel a szakterületi ügyészek büntetőeljárást 18, szabálysértési eljárást 6, 
fegyelmi eljárást 3 ízben kezdeményeztek, 20 esetben rendelkezéssel éltek, felhívás 
kibocsátására pedig 149 esetben került sor. 
 
4. A Legfőbb Ügyészséggel szemben a 2017. évben kártérítés megfizetése iránt és 
személyhez fűződő jog megsértése miatt 399 ügy volt folyamatban, melyekben a követelések 
nettó összege 49.857 millió forintot tett ki. A bíróságok 99 ügyet fejeztek be jogerősen, 33 
előzetes igényt az ügyészség elutasított, 16.742 millió forint követelést érintően. A 2017. 
évben a bíróságok első- és másodfokon, illetve felülvizsgálati eljárásban folyamatban volt 10 
ügyben állapítottak meg jogellenes magatartást az ügyészség terhére, jogerősen 5 ügyben 27,1 
millió forint, nem jogerősen ugyancsak 5 ügyben 3,8 millió forint megfizetésére kötelezték a 
Legfőbb Ügyészséget. A 27,1 millió forint kártérítési összegből 0,5 millió forint munkajogi 
kártérítés volt, így a költségvetési törvény ügyészségre vonatkozó fejezetében a jogerősen 
megállapított kártérítések célelőirányzataként megállapított 30 millió forintot a 2017. évben 
26,6 millió forint terhelte.  
 
5. Az állami intézmények által foglalkoztatottak jogállásának egységességét hivatott 
megvalósítani az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi 
LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak 
jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló 
2017. évi LXXXVII. törvény. A 2017. szeptember 1-jétől hatályos törvénymódosítás a nem 
ügyész ügyészségi alkalmazottak javadalmazására, valamint egyes jogosultságaira és 
kötelezettségeire vonatkozó előírásokat módosította. Új, sávos illetményrendszert is 
bevezetett, amely az eddiginél nagyobb lehetőséget ad a teljesítményarányos alapilletmény 
megállapítására. Az új szabályok szerinti besorolás és alapilletmény megállapítás az elmúlt 
évben 2.110 főt érintett. Szigorodtak a szolgálati viszony keletkezésére, módosulására, 
megszűnésére, valamint a képzésre vonatkozó szabályok is. A törvénymódosítás révén a 
létszám- és bérkorláton belül a kiemelten fontos feladatot ellátó vagy speciális szakismerettel 
rendelkező tisztviselők kiemelt munkakörben foglalkoztathatók, rugalmasabb bérezéssel, 
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illetményük a munka törvénykönyve szerint állapítható meg. A 2017. évben 228 tisztviselő 
munkakörét minősítette a legfőbb ügyész határozott időtartamra kiemeltté. 
 
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 63. §-ának 
(2) bekezdése alapján az ügyészi illetményalap a 2017. évben 431.740 forint volt. 
  
Az ügyészi szervezet legfőbb ügyész által megállapított (engedélyezett) álláshelyeinek száma 
a tavalyi évben 4.764 volt. 2017. január 1-jén az engedélyezett ügyészi álláshelyek száma 
2.044 volt. Az engedélyezett ügyészi álláshelyekből a szervezeti egységek között felosztott 
ügyészi álláshelyek száma a 2017. január 1-jei állapothoz képest az év végéig minimálisan 
csökkent, 2005-ről 2002-re.  
 
A Magyar Ügyészképző Központ (MÜK) folytatta a 2006-ban megkezdett tevékenységét, 
amelynek keretében az ügyészségi fogalmazók számára kétszer kétnapos tanfolyamon, az 
alügyészeknek 1 négynapos tanfolyamon folyt a képzés. Az ügyészek részére pedig 2017-ben 
15 központi tanfolyamot szerveztek. A szervezet anyagi lehetőségeihez mérten, továbbra is 
támogatta a posztgraduális tanulmányokat és a szakmai idegen nyelvi képzést.  
 
6. 2017-ben az ügyészségi informatika kiemelt feladata volt, hogy az ügyészség az 
elektronikus ügyintézésre vonatkozó 2018. január 1-jével hatályba lépő rendelkezéseknek 
maradéktalanul megfeleljen. Az ennek érdekében indított Elektronikus Ügyintézési Projekt 
keretében az informatikai fejlesztések, az ügyészségi informatikai infrastruktúra 
korszerűsítése és bővítése mellett a belső közjogi szervezetszabályozó eszközök 
felülvizsgálata is megtörtént. Az ügyészség szakmai tevékenysége során történő elektronikus 
ügyintézési és kapcsolattartási feladatok támogatására új rendszerként jött létre az 
Elektronikus Ügyintézési Modul (EMi).  

  
Az ügyészség országos, minden telephelyet érintő távadatátviteli hálózatot (Praetor Net) 
működtet. Az ehhez szükséges integrált adat- és központi internet szolgáltatásokat a Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. biztosítja, az adatvédelmi és biztonsági szempontból 
lényeges hálózati eszközök tulajdon- és üzemeltetési jogával az ügyészség rendelkezik. 
2017-ben megkezdődött a hálózat bővítése, a sávszélesség emelése, hogy az elektronikus 
ügyintézés kapcsán biztosítandó szolgáltatásokhoz a szükséges mennyiségű, minőségű 
adathálózati kapcsolat, valamint internetelérés rendelkezésre álljon. Jelenleg az ügyészségi 
alkalmazottak 98%-a éri el saját munkaállomásán keresztül, jogosultságainak megfelelően az 
e-hálózatot, amely folyamatosan biztosítja az alkalmazások, adatok online elérését.  
 
2017-ben valamennyi ügyész hordozható számítógéppel rendelkezett, így a tárgyalóteremben, 
illetve más külső helyszínen folytatott eljárási cselekmény során is kezelhettek elektronikus 
iratokat. A tárgyalt időszakban az ügyészek több mint fele rendelkezett biztonságos aláíró 
eszközzel, amelyre telepített tanúsítványok biztosítják a minősített elektronikus aláírás 
létrehozásán túl a cég-, valamint az ingatlan-nyilvántartáshoz, illetve a Magyar Telekom Zrt. 
Hatósági Adatszolgáltató Rendszeréhez való elektronikus hozzáférést is.  

 
Az ügyészség a hivatalos statisztikai tevékenységét a Hivatalos Statisztikai Szolgálat 
tagjaként, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 2017. január 1-jén hatályba 
lépett rendelkezései alapján látja el. Saját fejlesztésű ügyviteli alkalmazások naprakész 
információt képesek adni az ügyészség büntetőjogi, közjogi tevékenységéről, illetve a 
rögzített adatok alapját képezik azoknak a központilag ellenőrzött és jóváhagyott információs 
rendszereknek, melyek részei a Kormány országos statisztikai adatfelvételi programjának 
(OSAP). 2017-ben valamennyi ügyészségi statisztikai adatgyűjtés teljeskörűen elektronikusan 
történt. Az ügyészség közvetlenül rögzíti az adatokat az egységes nyomozó hatósági és 
ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS) informatikai rendszerében.  
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Az előirányzatok alakulása 
 

Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására az elmúlt évben fejezeti szinten 43.222,4 
millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely a tárgyév folyamán a 
különböző jogcímeken végrehajtott előirányzat-módosítások következtében 7.205,9 millió 
forinttal 50.428,3 millió forintra emelkedett. 

 
A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások: 
- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjának, 
minimálbér és a garantált bérminimum fedezetéhez 318,6 millió forint, 
- az igazságügyi alkalmazottak illetményrendszerének átalakításával kapcsolatban, 2017. 
január 1. napjától visszamenőlegesen hatályba lépő illetményfejlesztés fedezetéhez 2.940,2 
millió forint, 
- a Magyar Honvédség hivatásos állományába tartozó ügyészségi dolgozók részére 
honvédelmi szolgálati díj növekményének a fedezetéhez 0,4 millió forint és, 
- hat fő új ügyészi álláshely létrehozásához 67,6 millió forint  
összegű támogatás került biztosításra. 
 
A fejezetet irányító szerv, valamint a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott 
előirányzat módosítások: 
- 2016. évi előirányzat maradvány igénybevétele 3.565,1 millió forint, 
- többletbevétel teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás összege 342,4 millió forint, 
- fejezetek közötti előirányzat átadás (Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) alapján a 
támogatási előirányzat csökkenése 28,4 millió forint. 
 
A fejezet előirányzat növekedése 7.234,3 millió forint, amely a költségvetési támogatás, az 
előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele, valamint a többletbevételek teljesítésének 
eredménye, az előirányzat csökkenése 28,4 millió forint, a fejezetek közötti előirányzat átadás 
miatt. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
VIII. Ügyészség 
 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 41.423,2 43.222,4 43.222,4 50.428,3 45.883,8 110,77 90,99 

ebből:  személyi 
juttatás 

26.378,1 28.963,1 28.963,1 31.138,8 31.134,5 118,03 90,99 

Bevétel 284,7 102,0 102,0 444,4 444,4 156,09 100,00 

Támogatás 40.461,8 43.120,4 43.120,4 46.418,8 46.418,8 114,72 100,00 

Költségvetési 
maradvány 

3.565,1 –     4.544,5 127,47  

Létszám (fő)  4 308 4.764 4.764 4.764 4 229 98,17 88,77 
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Előirányzat módosítások levezetése 
 
VIII. Ügyészség 
                 millió forintban egy tizedessel              fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 43 222,4 102,0 43 120,4 28 963,1 4.764  

Módosítások jogcímenként *       

Előző évi ei. maradvány igénybevétele 3 565,1 3 565,1  154,3   

Kompenzáció, minimálbér, gar. bérminimum 318,6  318,6 261,2   

Bérrendszer átalakítása 2 940,2  2 940,2  2 410,0   

Honvédelmi szolgálati díj 0,4  0,4 0,3   

6 új ügyészi álláshely 67,6  67,6 48,3   

Előirányzat átadás működési célra -28,4  -28,4 -12,6   

Működési célú támogatás ÁHT-n belül 303,2 303,2     

Többletbevétel igénybevétel működési célra 4,1 4,1     

Többletbevétel igénybevétel felhalmozási célra -3,3 -3,3     

Működési célú átvett pénzeszköz 8,2 8,2     

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30,2 30,2     

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás     -685,8   

2017. évi módosított előirányzat 50 428,3 4 009,5 46 418,8 31 138,8 4.764  

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
VIII. Ügyészség  
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 43 222,4 102,0 43 120,4 

Módosítások kedvezményezettenként 
   

saját intézménynek 
   

működésre 4 599,8 1 273,0 3 326,8 

meghatározott feladatra 2 634,5 2 634,5 
 

más fejezet intézményének 
   

működésre -28,4 
 

-28,4 

2017. évi módosított előirányzat 50 428,3 4 009,5 46 418,8 
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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) 44 480,0  43 031,8  1 448,2  

− más fejezet intézménye 19,8 19,8  

− nonprofit társaság 3,1 3,1  

− elkülönített állami pénzalap 1 277,8  1 277,8 

− magánszemély 101,4 28,9 72,5 

 egyéb : nemzetközi szervezetek 1,7 1,7  

Összes kifizetés 45 883,8 43 085,3 2 798,5 

 
A felhasznált előirányzatból 84,0%-ot a személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékok 
tették ki, a fejlesztésekre 3,2% jutott, 12,8% pedig az üzemeltetési kiadások fedezetét 
biztosította.  
 
Személyi juttatásra 31.134,5 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 25.078,2 millió forint volt, 
amely fedezetet biztosított az Üjt. alapján kifizetendő illetmények és kötelező előresorolások 
összegéhez, a minimálbér és a garantált bérminimum megállapításához, valamint az 
ügyészségi alkalmazottak illetményrendszerének átalakításához. 
 
A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetményeken kívül további 5.957,2 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 99,1 millió forint volt, amely különösen a 
szakértői és védői díjakat, a tanúk díjazását, illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazta. 
 
A 2017. évben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 2.736,5 millió forint eredeti előirányzat 
állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások - döntően az előző évi 
maradvány - hatására 5.123,4 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 2017. évben a fejezetnél a bevételek tervezett eredeti előirányzata 102,0 millió forint volt, 
amely 444,4 millió forintra teljesült, így 342,4 millió forint bevételi többlet keletkezett. 
 
A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak: 
 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 

Módosított 
előirányzat 2017. 

XII. 31. 

Teljesítés 2017. 
XII. 31. 

millió forintban egy tizedessel 
− Működési bevétel 
− Felhalmozási bevétel  
− Működési célú támogatás (ÁHT-n belül) 
− Működési célú pénzeszköz átvétel 
− Felhalmozási c. pénzeszk. átv. 

37,0 
5,0 

 
- 
 

- 
60,0- 

41,1 
1,7 

 
303,2 

 
8,2 

90,2 

41,1 
1,7 

 
303,2 

 
8,2 

90,2 
Összesen: 102,0 444,4 444,4 
 
Bevételi többlet a fejezetnél jellemzően előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt. 
 
A működési bevételek közül előre nem tervezhetők, egyszeri jellegűek a költségek 
visszatérülései. A 4,1 millió forint működési többletbevétel összegével a dologi kiadások 
előirányzata került megemelésre. 
 
Felhalmozási bevételnél az 3,3 millió forint bevételi elmaradás keletkezett.  
 
A működési célú támogatások átvételéből származó többletbevételt a rendkívüli migrációs 
nyomás kezeléséhez a Belügyminisztériumtól 7,1 millió forint kiegészítő forrást kaptunk, 
továbbá a 3. cím 2016. évi fejezeti tartalék 296,1 millió forint összegű visszahagyott 
maradványa az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján, az 1. Ügyészségek címen került 
felhasználásra. 
 
A Margin Projekt végelszámolásához 8,2 millió forint működési célú pénzeszközt vettünk át. 
 
A munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből keletkezett – 30,2 millió forint - 
többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány, és a folyósított kölcsönök magasabb 
összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további jelentős összegű növekedése nem, 
de szinten tartása tervezhető. A kölcsöntörlesztésből eredő bevételi többlet a lakásépítés 
munkáltatói támogatására került visszaforgatásra. 
 
Személyi juttatások alakulása 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 28.963,1 millió forint, mely az alábbi jogcímeken 
változott:      

millió forintban, egy tizedessel 
 kompenzáció költségvetési céltartalékból +59,2 
 minimálbér, garantált bérminimum +202,0 
 honvédelmi pótlék költségvetési céltartalékból +0,3 
 ügyészségi illetményalap 2017. január 1. hatályú emelkedése +2.410,0 
 előző évi előirányzat maradvány igénybevétel +154,3 
 működési célú pénzeszköz átadás -12,6 
 6 fő új ügyészi álláshely létesítése +48,3 
 rovatok közötti átcsoportosítás  -685,8 
 előirányzat módosítás összesen:  +2.175,7 
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A módosítások eredményeként az előirányzat 31.138,8 millió forintra változott. 
 
A tárgyévben 4,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 
keletkezett. 
 
 
Előirányzat-maradvány alakulása, jóváhagyása 
 
Költségvetési maradvány 
 
2016. évben a fejezetnél az előirányzat maradvány összege 3.565,1 millió forint volt, 
amelyből 3.249,3 millió forint kötelezettségvállalással terheltként, 315,8 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terheltként került kimutatásra, amely összegből 296,1 millió 
forint visszahagyásra került. A maradvány igénybevétele, a beszámolási időszakban a 
Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával megtörtént. 
 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása az alábbiak szerint 
alakult: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
− Személyi juttatások  154,3 
− Munkaadókat terhelő 
         járulékok és szociális hozzájárulási adó  

41,4 

− Dologi kiadás, egyéb működési célú kiadás 446,1 
− Felhalmozási kiadások 2.607,5 
− Fejezet összesen: 3.249,3 

 
 
 
A 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány rendezése az alábbiak szerint 
alakult: 

millió forintban, egy tizedessel 
− Átcsoportosítás a 3. címről az 1. címre és felhasználás dologi kiadásként  296,1 
− Befizetés a központi költségvetésbe 19,7 
− Fejezet összesen: 315,8 

 
 
 
2017. 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 
− Pénzbeli kártérítés 
− Fejezeti tartalék 
− Intézményi beruházás 

4,3 
0,6 

637,5 
121,8 

1,1 
196,1 

3.583,1 

Fejezet összesen: 4.544,5 
 
2017. évben a kiadási előirányzat tárgyévi teljesítése 90,1 % volt, a fejezetnél 4.544,5 millió 
forint előirányzat-maradvány keletkezett.  
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Az előirányzat-maradvány 93,0 %-a – 4.225,5 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 84,8 %-ot 
képvisel. 
 
A 2017. évben, illetve azt megelőzően megkezdett beruházásaink a főbb beruházási 
csoportokra irányultak: 
 
− Épület beruházások: 845,0 millió forint 
− Energetikai korszerűsítés 78,5 millió forint 
− Informatikai beruházások 401,6 millió forint 
 
A 2016. évben keletkezett maradvány összegét 3.565,1 millió forintban a Nemzetgazdasági 
Minisztérium az NGM/35119/1/2017. 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 2017. december 31-ig végrehajtottuk. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt összesen 319,0 millió forint előirányzat maradványból 
az 1. cím maradványát 121,8 millió forintot, továbbá a Fejezeti tartalék maradványát 196,1 
millió forintot, és a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzatának maradványát 1,1 
millió forintot a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár részére történő benyújtását 
követően befizettük a Központi Maradványelszámolási számlára. 
 
  
A 2017. évi maradványból, az előző évekről áthozott előirányzat-maradványok összege 
1.544,5 millió forint volt, amelyből Tiszafüredi Járási Ügyészség építési munkái 2018. év I. 
félévében megvalósultak. Az áthúzódó maradványok további döntő hányada a Kaposvári 
Ügyészség székház várhatóan a következő években beruházásának a fedezetére szolgál. 
 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó információk 
 
A fejezetnél a befektetett eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 19.077,1 millió 
forint volt, amely 494,3 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 604,3 millió forinttal. Az immateriális javak mérleg szerinti 
értéke jelentősen, 95,6 millió forinttal csökkent. A beszerzés értéke elmaradt az elszámolt 
értékcsökkenés mértékétől. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti 
értéke jelentősen 96,0 millió forinttal növekedett.  
 
A 2017. évben a fejezetnél beruházásra 2.636,5 millió forint támogatással finanszírozott 
eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások - döntően az 
előző évi maradvány - hatására 5.001,7 millió forintra módosult. 

 

Felújításra 30,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett a fejezet, amely az évközi 
módosításokkal 29,6 millió forintra módosult.  
 
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra 70,0 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzat a 
kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések többletbevételével 72,4 millió forintra 
emelkedett. 

991



A felhalmozási kiadások előirányzatain 3.583,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzat-maradvány keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással terhelt. 

 
Az ügyészség a rendelkezésére álló vagyont alapfeladatainak ellátására használja, az ingatlan 
vagyon más célú hasznosítására nem került sor. 2017. évben vagyonértékesítésből összesen 
mintegy 1,7 millió forint bevétel keletkezett, amely elsősorban selejtezett számítástechnikai 
eszközök, egyéb gépek és berendezések értékesítéséből származott. 
 
A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenéséből adódó 1.277,8 millió forintot 
befizettük a Magyar Államkincstár Szociális hozzájárulás csökkentéséből származó 
megtakarítás számlájára.  
 
Az ügyészség gazdasági társaságban nem vesz részt, közhasznú társaságnak, 
(köz)alapítványnak, köztestületnek nem nyújtott támogatást. Az Ügyészek Országos 
Egyesülete részére 3,1 millió forint pénzeszköz átadás valósult meg. 
 
Az ügyészségi alkalmazottak lakáshoz jutását 2017. évben 72,4 millió forint kamatmentes 
munkáltatói kölcsön folyósításával támogattuk. Összesen 39 fő részesült átlagosan 1,9 millió 
forint támogatásban. 
 
A fejezet a forintban felmerülő letéti pénzeszközeit irányítói hatáskörben megnyitott 
intézményi letéti számlán vezeti.  
 
A letéti számla nyitó állománya 98,3 millió forint volt, amely a tárgyidőszak végére 95,2 
millió forintra csökkent. A letéti számla bevételi forgalma 23,0 millió forint volt, a kiadási 
forgalom pedig 26,1 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. 
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Intézményi gazdálkodás 
 

1. cím: Ügyészségek 
 
A címhez – az előző évekhez hasonlóan – 2017. évben is gazdasági szervezettel rendelkező, 
fejezetet irányító költségvetési szerv tartozott. 
 
 
A fejezethez tartozó intézmény neve: Legfőbb Ügyészség 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:   300146000 
Honlapjának címe:    www. http://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). 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
1. cím: Ügyészségek 
 

Megnevezés 

2016. évi 
tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 40 663,0 42 996,3 42 996,3 49 886,4 45 539,1 111,99 91,29 

 ebből:  személyi 
juttatás 

26 378,1 28 963,1 28 963,1 31 138,8 31 134,5 118,03 99,99 

Bevétel 284,7 102,0 102,0 444,4 444,4 156,09 100,00 

Támogatás 40 135,7 42 894,3 42 894,3 46 192,7 46 192,7 115,09 100,00 

Költségvetési 
maradvány 

3 249,3 –     4 347,3 133,79 
 

Létszám (fő)  4 308 4.764 4.764 4.764 4 229 98,17 88,77 
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Előirányzat módosítások levezetése  
 
1. cím: Ügyészségek 
            millió forintban, egy tizedessel                    fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti 
előirányzat 

42 996,3 102,0 42 894,3 28 963,1 4.764 

Módosítások jogcímenként *       

Előző évi ei. maradvány igénybevétele 3 249,3 3 249,3  154,3   
Kompenzáció, minimálbér, gar. 
bérminimum 

318,6  318,6 261,2   

Bérrendszer átalakítása 2 940,2  2 940,2  2 410,0   

Honvédelmi szolgálati díj 0,4  0,4 0,3   

6 új ügyészi álláshely 67,6  67,6 48,3   

Előirányzat átadás működési célra -28,4  -28,4 -12,6   

Működési célú támogatás ÁHT-n belül 303,2 303,2     
Többletbevétel igénybevétel működési 
célra 

4,1 4,1     

Többletbevétel igénybevétel 
felhalmozási célra 

-3,3 -3,3     

Működési célú átvett pénzeszköz 8,2 8,2     

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 30,2 30,2     
Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás  

   -685,8   

2017. évi módosított előirányzat 49 886,4 3 693,7 46 192,7 31 138,8 4.764 

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
1. cím Ügyészségek 
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat  42 996,3 102,0 42 894,3 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 4 284,0 957,2 3 326,8 

meghatározott feladatra 2 634,5 2 634,5   

más fejezet intézményének       

 működésre -28,4   -28,4 

2017. évi módosított előirányzat 49 886,4 3 693,7 46 192,7 
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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) 44 183,9 42 735,7 1 448,2 

− más fejezet intézménye 0,1 0,1  

− nonprofit társaság 3,1 3,1  

− elkülönített állami pénzalap 1 277,8  1 277,8 

− magánszemély 72,5  72,5 

 egyéb : nemzetközi szervezetek 1,7 1,7  

Összes kifizetés 45 539,1 42 740,6 2 798,5 

 
 
Kiadások alakulása 
 
Az ügyészségek részére 2017. évre biztosított eredeti előirányzat 42.996,3 millió forint volt, 
amely 3.440,5 millió forinttal – 8,7 %-kal – volt több a 2016. évre biztosított eredeti 
előirányzatnál. 
 
Az évközben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeképpen a módosított 
előirányzat 49.886,4 millió forintra nőtt. 
 
A rendelkezésre álló támogatást 444,4 millió forint bevétel egészítette ki. 
 
A kiadási előirányzat teljesítése 91,3 %-os volt. A tárgyévben 4.347,3 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 28.963,1 millió forint volt, amely az évközi 
módosításokkal 31.138,8 millió forintra nőtt. Az előirányzat növekménye a Kormány 
hatáskörében végrehajtott a költségvetés céltartalékából biztosított többlettámogatással járó 
előirányzat növekedésekből, illetve az igazságügyi alkalmazottak 2017. január 1-jei hatállyal 
visszamenőlegesen megvalósuló illetményfejlesztésére kapott többletelőirányzatból adódik. 
 
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 2.523,0 millió forint került 
kifizetésre. 
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Az egyéb külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 64,8 millió forint volt, amely a 
szakértői és védői díjakat, a tanúk díjazását, illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazta. 
 
2017. évben központi intézkedés hatására végrehajtandó létszámcsökkentésre nem került sor.  
 
 
Dologi kiadások 
 
Dologi kiadásra, a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására 3.340,6 millió forint 
eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 4.863,1 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 kiadásokra fordított összeg 413,5 millió forinttal több, mint az előző évi 
felhasználás. Az üzemeltetési költségek az áremelkedések, valamint a létszámnövekedések 
miatti fejlesztésekkel bővülő új vagy felújított épületek területnövekedése miatt az előző 
évekhez hasonlóan emelkedtek. 

 
A dologi kiadások 51%-át szolgáltatási kiadásokra (bérleti díjak, karbantartások stb.), 
11,7%-át a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére, 14,7%-át az ügyészségi országos 
számítógépes hálózat üzemeltetésére, 11,2%-át szakmai tevékenységet segítő kiadásokra, 
továbbá 11,4%-át egyéb dologi kiadásokra (ÁFA befizetés, kiküldetési költségek) fordítottuk. 

 
A dologi kiadások előirányzatán 86,9 % volt a teljesítés, és 637,5 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 – 239,5 millió forint – a 
hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódóan a postai szolgáltatások költsége. 
 
 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Felhalmozási kiadásokra költségvetési támogatásból 2.736,5 millió forint eredeti előirányzat 
állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások 5.103,7 millió forintra 
módosították az alábbiak szerint: 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Felhalmozási kiadás 
eredeti 

előirányzat 
módosított 
előirányzat 

- intézményi beruházási kiadás  2.636,5 5.001,7 
- felújítás  30,0 29,6 
- egyéb intézményi felhalmozási kiadás  70,0 72,4 
Összesen:   2.736,5 5.103,7 
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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 előirányzat felhasználása a terveknek megfelelően valósult 
meg. 
 
2017. évben a fejezetnél a jelentősebb beruházások, felújítások tárgyévi pénzforgalmi 
finanszírozása az alábbiak szerint alakult: 
 
 

Felhalmozási kiadás tárgya 
Teljesített kiadás 
millió forintban 

 
Számítástechnikai beszerzések 401,6 
Bp., Belgrád rkp. 5. homlokzat- és tetőfelújítás 53,8 
Kaposvári új székház tervezése 44,3 
Kaposvári új székház építése 58,7 
Tiszafüredi Járási Ügyészség új épület építése 30,9 
Debrecen, Attila tér 3. udvar rekonstrukció 90,7 
Jászberényi Járási Ügyészség építése 197,4 
Nagykátai Járási Ügyészség rekonstrukciója 109,9 
 
 
 
Bevételek alakulása 
 
Az intézménynél a bevételek aránya a kiadások finanszírozásában – évek óta – minimális 
mértékű. A realizált bevételek aránya a módosított kiadási előirányzathoz képest 2017. évben 
0,9 % volt. Eredeti előirányzatként 102,0 millió forint került tervezésre, amely 444,4 millió 
forint összegben teljesült.  
 
A bevételek alakulása részleteiben a fejezeti adatoknál került bemutatásra. 
 
 
Követelések 
 
A követelések záró állománya 377,2 millió forint volt, amely 19,2 millió forinttal alacsonyabb 
a nyitó értéknél. A követelés záró állományából 99,3 %-ot a munkáltatói lakáskölcsön 
adósok, mindössze 0,7 %-ot az egyéb követelések alkotják.  
 

millió forintban, egy tizedessel 
Követelések nyitó érték záró érték 

Költségvetési évet követően esedékes 
lakáskölcsön követelések   

312,3 335,8 

Költségvetési évben esedékes 
lakáskölcsön követelések  

80,3 38,9 

Költségvetési évben esedékes 
egyéb követelések  

3,8 2,5 

Összesen:  396,4 377,2 
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Az intézménynél az adósokkal kapcsolatosan nyilvántartott követelések döntően perköltségek 
meg nem fizetéséből, továbbá a visszatérítendő tanulmányi költségekből adódnak. A 
kisösszegű követeléseknél az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. 1. § 1. b) pontjában 
foglaltak alapján a beszámolási időszakban 0,6 millió forint került leírásra. A végrehajtások 
szüneteltetése miatt, 2017. évben 1,2 millió forint perköltség követelést a függő követelések 
közé vezettünk át. 
 
Az év végi értékelés alapján 3,9 millió forint összegű értékvesztés került elszámolásra. 
 
Előirányzat-maradvány 
 
2016. évben az intézménynél 3.249,3 millió forint maradvány keletkezett, amely 
kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány a Nemzetgazdasági Minisztérium 
jóváhagyásával a beszámolási időszakban igénybevételre került. 
 
A 2016. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 

millió forintban, egy tizedessel 
− Személyi juttatások  154,3 
− Munkaadókat terhelő 
         járulékok és szociális hozzájárulási adó  

41,4 

− Dologi kiadás, egyéb működési célú kiadás 446,1 
− Felhalmozási kiadások 2.607,5 
− Fejezet összesen: 3.249,3 

 
2017. évben az intézménynél 4.347,3 millió forint előirányzat-maradvány képződött. 
 
A keletkezett maradvány összetétele a következő: 
 
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 

       millió forintban, egy tizedessel 
Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 

− Személyi juttatás 
− Munkaadókat terhelő járulékok 
− Dologi kiadás 
− Intézményi beruházás 

4,3 
0,6 

637,5 
3.583,1 

Intézmény összesen: 4.225,5 
 
 
Szabad (nem terhelt) előirányzat-maradvány  

       millió forintban, egy tizedessel 
Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 

− Egyéb működés célú kiadás 121,8 
Intézmény összesen: 121,8 
 
A kötelezettségvállalással (nem terhelt), szabad előirányzat befizetésre került a Magyar 
Államkincstár Központi Maradványelszámolási számlájára. 
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3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Az Ügyészség fejezet 2017. 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, illetve itt rendelkezésre álló fejezeti 
tartalék. 
 
 

2017. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2016. 
évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 760,2 226,1 226,1 541,9 344,7 45,34 63,61 

 ebből:  személyi juttatás               

Bevétel                

Támogatás  326,1 226,1 226,1 226,1 226,1 69,33 100,00 

Költségvetési maradvány  315,8 –     197,2 62,44 
 

Létszám (fő)                 

 
 
Előirányzat módosítások levezetése  
         millió forintban, egy tizedessel                  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 226,1   226,1     
Módosítások jogcímenként *           

Előző évi ei. maradvány igénybevétele 315,8 315,8       
2017. évi módosított előirányzat 541,9 315,8 226,1   
 
 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat  226,1   226,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 315,8 315,8   

2017. évi módosított előirányzat 541,9 315,8 226,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                              millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 296,1 296,1  

− más fejezet intézménye 19,7 19,7  

− magánszemély 28,9 28,9  

Összes kifizetés 344,7 344,7  

 
A 3. cím fejezeti kezelésű előirányzatok 2017. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt 
maradványa 197,2 millió forint, amelyet a költségvetési beszámoló Magyar Államkincsár 
részére történő benyújtását követően befizettünk a Központi Maradványelszámolási 
számlára.  
 
 
3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 
 
2017. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2016. 
évi tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  39,8 30,0 30,0 49,7 48,6 122,11 97,79 

 ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                

Támogatás  30,0 30,0 30,0 30,0 48,6 162,00 162,00 

Költségvetési 
maradvány  

19,7 –     1,1 5,58 
 

Létszám (fő)                 

 
 
Előirányzat módosítások levezetése  
       millió forintban, egy tizedessel                   fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0     
Módosítások jogcímenként *           

Előző évi ei. maradvány igénybevétele 19,7 19,7       
2017. évi módosított előirányzat 49,7 19,7 30,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat  30,0   30,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 19,7 19,7   

2017. évi módosított előirányzat 49,7 19,7 30,0 

 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet intézménye 19,7 19,7  

− magánszemély 28,9 28,9  

Összes kifizetés 48,6 48,6  

 
A fejezet 2017. 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. 
 
 
2017. évben 4 fő magánszemély részére összesen 28,9 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 2016. évi 19,7 millió forint összegű maradványa a 
1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozat alapján átutalásra került a XI. Miniszterelnökség fejezet 
részére. 
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3.6. Fejezeti tartalék 
 
2017. évi előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2016. 
évi 

tény 

2017. évi 
eredeti 

előirányzat 

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2017. évi 
módosított 
előirányzat 

2017. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
  

720,4 196,1 196,1 492,2 296,1 41,10 60,16 

 ebből:  személyi juttatás  
            

Bevétel                

Támogatás  296,1 196,1 196,1 196,1 196,1 66,23 100,00 

Költségvetési maradvány  296,1 –     196,1 
 

  

Létszám (fő)                 

 
 
Előirányzat módosítások levezetése  

      millió forintban, egy tizedessel                     fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 196,1   196,1     
Módosítások jogcímenként *           

Előző évi ei. maradvány igénybevétele 296,1 296,1       
2017. évi módosított előirányzat 492,2 296,1 196,1 0,0 0,0 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat 196,1   196,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 296,1 296,1   

2017. évi módosított előirányzat 492,2 296,1 196,1 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1db) 296,1 296,1  

Összes kifizetés 296,1 296,1  
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

KIADÁSOK 41 423,2 43 222,4 -- 45 883,83 590,9288,23 326,843 222,4 50 428,3

1. Költségvetési szerv 40 663,0 42 996,3 -- 45 539,13 590,9-27,63 326,842 996,3 49 886,4
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 26 378,1 28 963,1 -- 31 134,5-531,5-12,62 719,828 963,1 31 138,8

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 346,9 7 949,3 -- 7 375,7-1 167,7-3,0597,77 949,3 7 376,3

01/03  Dologi kiadások 3 812,1 3 340,6 -- 4 225,61 527,0-8,74,23 340,6 4 863,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 994,1 6,8 -- 1 282,71 397,7----6,8 1 404,5

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

02/06  Beruházások 2 054,6 2 636,5 -- 1 418,62 363,4-3,35,12 636,5 5 001,7

02/07  Felújítások 2,7 30,0 -- 29,6-0,4----30,0 29,6

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 74,5 70,0 -- 72,42,4----70,0 72,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 760,2 226,1 -- 344,7--315,8--226,1 541,9
760,2 226,1 -- 344,7--315,8--226,1 541,9

BEVÉTELEK 284,7 102,0 -- 444,4341,60,8--102,0 444,4

1. Költségvetési szerv 284,7 102,0 -- 444,4341,60,8--102,0 444,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 241,8 -- -- 3 565,13 249,3315,8---- 3 565,1

1. Költségvetési szerv 3 491,9 -- -- 3 249,33 249,3------ 3 249,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 749,9 -- -- 315,8--315,8---- 315,8

TÁMOGATÁSOK 40 461,8 43 120,4 -- 46 418,8---28,43 326,843 120,4 46 418,8

1. Költségvetési szerv 40 135,7 42 894,3 -- 46 192,7---28,43 326,842 894,3 46 192,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 326,1 226,1 -- 226,1------226,1 226,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 308,0 -- -- 4 229,0-------- --

1. Költségvetési szerv 4 308,0 -- -- 4 229,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 565,1 -- -- -- -- -- -- -- 4 544,5
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2017. évi zárszámadás

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

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )1

KIADÁSOK 40 663,0 42 996,3 -- 45 539,13 590,9-27,63 326,842 996,3 49 886,4 -- --

1 Működési költségvetés 38 531,2 40 259,8 -- 44 018,51 225,5-24,33 321,740 259,8 44 782,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 26 378,1 28 963,1 -- 31 134,5-531,5-12,62 719,828 963,1 31 138,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 231,7 28 905,0 -- 31 035,4------28 905,0 31 038,3

Külső személyi juttatások 146,4 58,1 -- 99,1------58,1 100,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

7 346,9 7 949,3 -- 7 375,7-1 167,7-3,0597,77 949,3 7 376,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 3 812,1 3 340,6 -- 4 225,61 527,0-8,74,23 340,6 4 863,1 -- --

Készletbeszerzés 512,6 494,0 -- 492,3------494,0 492,3

Kommunikációs szolgáltatások 435,9 453,8 -- 621,5------453,8 893,5

Szolgáltatási kiadások 1 935,0 1 767,3 -- 2 157,1------1 767,3 2 161,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 19,3 21,3 -- 20,9------21,3 20,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 909,3 604,2 -- 933,8------604,2 1 294,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 994,1 6,8 -- 1 282,71 397,7----6,8 1 404,5 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,6 1,8 -- 1,7------1,8 1,7

Elvonások és befizetések 7,4 -- -- 1 277,8-------- 1 399,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 981,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4,0 4,9 -- 3,1------4,9 3,1

2 Felhalmozási költségvetés 2 131,8 2 736,5 -- 1 520,62 365,4-3,35,12 736,5 5 103,7 -- --

 / 6 Beruházások 2 054,6 2 636,5 -- 1 418,62 363,4-3,35,12 636,5 5 001,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 12,7 180,0 -- 19,0------180,0 32,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 248,5 1 356,5 -- 671,8------1 356,5 2 861,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 249,4 300,0 -- 309,0------300,0 854,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 337,1 200,0 -- 223,7------200,0 361,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 206,9 600,0 -- 195,1------600,0 891,3

 / 7 Felújítások 2,7 30,0 -- 29,6-0,4----30,0 29,6 -- --

Ingatlanok felújítása 2,1 23,6 -- 23,3------23,6 23,3

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,6 6,4 -- 6,3------6,4 6,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 74,5 70,0 -- 72,42,4----70,0 72,4 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

74,5 70,0 -- 72,4------70,0 72,4

BEVÉTELEK 284,7 102,0 -- 444,4341,60,8--102,0 444,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50,5 -- -- 303,2303,2------ 303,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

50,5 -- -- 303,2-------- 303,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 25,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

25,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 67,5 37,0 -- 41,1--4,1--37,0 41,1

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,4 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 21,0 18,0 -- 19,5------18,0 19,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4,7 4,0 -- 4,5------4,0 4,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 14,6 7,0 -- 6,4------7,0 6,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 3,3 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 23,5 8,0 -- 10,6------8,0 10,6

5 Felhalmozási bevételek 29,2 5,0 -- 1,7---3,3--5,0 1,7

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 29,2 5,0 -- 1,7------5,0 1,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 20,8 -- -- 8,28,2------ 8,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 20,8 -- -- 8,2-------- 8,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 91,7 60,0 -- 90,230,2----60,0 90,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

91,7 60,0 -- 90,2------60,0 90,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 491,9 -- -- 3 249,33 249,3------ 3 249,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 491,9 -- -- 3 249,33 249,3------ 3 249,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 491,9 -- -- 3 249,33 249,3------ 3 249,3

Maradvány igénybevétele 3 491,9 -- -- 3 249,33 249,3------ 3 249,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 491,9 -- -- 3 249,3-------- 3 249,3

TÁMOGATÁSOK 40 135,7 42 894,3 -- 46 192,7---28,43 326,842 894,3 46 192,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 40 135,7 42 894,3 -- 46 192,7---28,43 326,842 894,3 46 192,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 40 135,7 42 894,3 -- 46 192,7---28,43 326,842 894,3 46 192,7

Központi, irányító szervi támogatás 40 135,7 42 894,3 -- 46 192,7---28,43 326,842 894,3 46 192,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 308,0 -- -- 4 229,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 249,3 -- -- -- -- -- -- -- 4 347,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )3

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

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata ( 03202 Ügyészségek )43

KIADÁSOK 39,8 30,0 -- 48,6--19,7--30,0 49,7 -- --

1 Működési költségvetés 39,8 30,0 -- 28,9------30,0 30,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,3 30,0 -- 28,9------30,0 30,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 10,3 30,0 -- 28,9------30,0 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 19,7--19,7---- 19,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 19,7--19,7---- 19,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
teljesítés

2017. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2017. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2017. évi 
módosított 
előirányzat

2017. évi 
teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 19,7-------- 19,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 29,5 -- -- 19,7--19,7---- 19,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 29,5 -- -- 19,7--19,7---- 19,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 29,5 -- -- 19,7--19,7---- 19,7

Maradvány igénybevétele 29,5 -- -- 19,7--19,7---- 19,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 29,5 -- -- 19,7-------- 19,7

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: 19,7 -- -- -- -- -- -- -- 1,1

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )63

KIADÁSOK 720,4 196,1 -- 296,1--296,1--196,1 492,2 -- --

1 Működési költségvetés 720,4 196,1 -- 296,1--296,1--196,1 492,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 720,4 196,1 -- 296,1--296,1--196,1 492,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 720,4 -- -- 296,1-------- 296,1

Tartalékok -- 196,1 -- --------196,1 196,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 720,4 -- -- 296,1--296,1---- 296,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 720,4 -- -- 296,1--296,1---- 296,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 720,4 -- -- 296,1--296,1---- 296,1

Maradvány igénybevétele 720,4 -- -- 296,1--296,1---- 296,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 720,4 -- -- 296,1-------- 296,1

TÁMOGATÁSOK 296,1 196,1 -- 196,1------196,1 196,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 296,1 196,1 -- 196,1------196,1 196,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 296,1 196,1 -- 196,1------196,1 196,1

Központi, irányító szervi támogatás 296,1 196,1 -- 196,1------196,1 196,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 296,1 -- -- -- -- -- -- -- 196,1
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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 2017. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 629 926101

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 436 60733

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 5 239 944539

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 603 3511 107

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 937 514218

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 337 20896

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 1 783 353258

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és 
írnok

3 772 1871 130

vezető 437 622268

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 900 457478

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+46)

25 078 1694 228

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 21 3531

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 21 3531

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 25 099 5224 229

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

04 156

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 04 460

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0304

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0150

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

04 229
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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 2017. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

1 Ügyészségek

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 629 926101

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 436 60733

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 5 239 944539

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 603 3511 107

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 937 514218

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 337 20896

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 1 783 353258

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő, technikus és 
írnok

3 772 1871 130

vezető 437 622268

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 900 457478

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+46)

25 078 1694 228

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 21 3531

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77) 21 3531

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) 25 099 5224 229

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

4 156

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 4 460

Üres álláshelyek száma az időszak végén 304

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 150

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

4 229
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok központi alrendszerből 
származó forrásainak 2017. évi eredeti előirányzatát 641 105,4 millió forintban határozta meg 
az Országgyűlés.  
  
A helyi önkormányzatokat 2017. 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 641 105,4 752 161,5 700 477,1 
  
 
1. cím: A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása 
  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak 
megfelelően az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt 
egyes feladatainak, a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek 
megfelelő ellátását – 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 2017. 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. 
  
A helyi önkormányzatokat e címen 2017. évben eredeti előirányzatként 562 990,9 millió 
forint feladathoz kötött támogatás illette meg. Az év folyamán ez az előirányzat 
555 836,6 millió forintra módosult.  
  

1.  A költségvetési törvény módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény a nullszaldós A 
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím 
létrehozására, a főváros és fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési 
feladatainak javítására, továbbá az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása és a A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 
jogcímcsoportokra biztosított többletforrást: 5 273,0 millió forint, 

 
2.  A települési önkormányzatok működésének támogatása előirányzatok pótlása, új címek 

létrehozása érdekében a kormányzati és fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat 
változások eredményeként ezt az alcímet érintő összes elvonás: -12 427,3 millió forint. 
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A teljesítés 69,6 millió forinttal maradt el a módosított előirányzattól az alábbiak szerint: 
 

1.   Az önkormányzatok 2017. évi feladatmutatóit érintő lemondások és pótigények: 
  aa) májusi lemondás összege: -3 113,1 millió forint, 
  ab) májusi pótigénylés összege: 4 386,5 millió forint, 
  ba) októberi lemondás összege: -4 346,1 millió forint, 
  bb) októberi pótigénylés összege: 3 438,3 millió forint. 

  
2.   A helyi önkormányzatok egymás közötti feladatátadásával  

keletkezett előirányzat-csökkenés: -327,0 millió forint. 
  

3.   A helyi önkormányzatok egymás közötti feladatátvételével  
keletkezett előirányzat-növekedés: 280,5 millió forint. 

  
4.   Nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladat 

átadások miatti előirányzat-csökkenés: -215,3 millió forint. 
  

7.   Nem helyi önkormányzattól történt évközi feladat 
átvételek miatti előirányzat-növekedés: 19,6 millió forint. 

 
8.   Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. §-ának (6a) bekezdése 

értelmében 2017. évben nem folyósítható: -47,4 millió forint. 

9.  A költségvetési törvényben biztosított előirányzat és a költségvetési törvény 34. §-a 
alapján az önkormányzatokat egyenként, a mutatószámaik alapján megillető 
támogatások különbsége:  -145,6 millió forint. 

 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. 
  
2. cím: A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 
  

1. alcím: Működési célú támogatások  
  

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására a költségvetés 4 500,0 millió 
forint összeget biztosított. Év végén a fejezeti hatáskörben végrehajtott, a 
maradványoknak az Önkormányzati elszámolásokra történő átvezetése e 
jogcímcsoportot is érintette -0,4 millió forintos elvonással, amelynek következtében 
4 499,6 millió forint lett a módosított előirányzat. A támogatást a Belügyminisztérium 
által közzétett pályázati kiírás szerint azon települések vehették igénybe, amelyekben 
az önkormányzati, az állami és egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági 
közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás költségei jelentősen 
meghaladják a víziközmű-szolgáltatás lakossági felhasználásából származó árbevételt. 
Ez az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás 
ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is. A pályázati kiírásban rögzített, a 
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támogatás megítéléséhez szükséges valamennyi feltételt teljesítő  744 önkormányzat 
összesen 4 499,6 millió forint támogatásban részesült. Az egészséges ivóvízzel való 
ellátás ideiglenes módozatainak támogatására nem került támogatási összeg 
utalványozásra. 
  
2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának 
támogatása jogcímcsoportban a költségvetési törvény alapján 100,0 millió forint 
előirányzat állt rendelkezésre. Az 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozat további 
1 047,0 millió forint többletforrást biztosított erre a célra, a XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím terhére. Az év végén 
a fejezeti hatáskörben végrehajtott, a maradványoknak az Önkormányzati 
elszámolásokra történő átvezetése e jogcímcsoportot is érintette -0,9 millió forint 
összegű elvonással. A módosított 1 147,0 millió forint 
előirányzatból  171 önkormányzat részesült 1 146,1 millió forint támogatásban, amely 
azonos a teljesítéssel. 
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 10. § (5) bekezdésben előírt térítésmentes ellátáshoz a 
(10) bekezdés alapján igényelhető összeg biztosítva legyen.  
 
3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatok támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 1 770,0 millió forint volt. A támogatás Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzatát illette meg azzal, hogy az – a 100%-os 
önkormányzati tulajdonban álló Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.-n keresztül – a 
meghatározott „Szakmai programok 2017” és a „Kodály Központ és a Zsolnay 
Kulturális Negyed szakmai koncepciója – 2017” című dokumentumokban, 
részletezettek szerint vállalja a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ és a 
Pannon Filharmonikusok működtetésével és programjainak megvalósításával 
kapcsolatos feladatok megvalósítását. Az előirányzat felhasználása 100%-ban teljesült. 
  
4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 15 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4.  § (4) bekezdés 
c) pontja szerinti, a fővárosi önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok 
támogatására szolgált. A támogatást a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2017. évi 
működésére fordíthatta a fővárosi önkormányzat. A megkötött támogatási 
szerződésben foglaltak alapján, augusztus hónapban 10 000,0 millió forint, majd a 
fennmaradó támogatási összeg 4 egyenlő részletben (havonta) került folyósításra a 
fővárosi önkormányzat számára.  
  
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 2 050,0 millió forint volt. Az előirányzatból 
támogatást – a 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 
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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. 
Az előirányzatból 2 042,4 millió forint került folyósításra a 74 érintett önkormányzat 
részére. A támogatás a szerződésben foglaltak alapján, szeptember hónaptól 
kezdődően 4 egyenlő részletben (havonta) került folyósításra az önkormányzatok 
számára. 
 
6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása jogcímcsoport eredeti 
előirányzata 250,0 millió forint volt. 
  

a) Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatásra 
200,0 millió forint volt fordítható. A jogcím előirányzata a települési 
önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátásai feltételeinek javítását 
szolgálta. Az önkormányzatok pályázati úton igényelhették a támogatást. November 
hónapban az erre fordítható előirányzatból 19 önkormányzat 199,5 millió forint 
összegű támogatásban részesült.  

  
b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása eredeti előirányzata 50,0 millió 
forint volt, amely megegyezett a módosított előirányzattal.  
A 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 99 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 2017. évi váratlan kiadásai támogatására, a bevételeik 
figyelembevételével. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a 
települési önkormányzatok rendkívüli támogatására együttesen közzétett pályázati 
kiírás alapján 19 megyei önkormányzat összesen 300,0 millió forint támogatásban 
részesült. Ezzel az előirányzat felhasználása 100%-ban teljesült. 

  
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcímcsoportban a 
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költségvetési törvény alapján 280,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az év 
végén fejezeti hatáskörben az Önkormányzati elszámolások javára végrehajtott 
előirányzat átcsoportosítás eredményeként 163,6 millió forintra alakult a módosított 
előirányzat. Az előirányzatból 28 önkormányzat részesült összességében 163,2 millió 
forint támogatásban.  
Az előirányzat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 
alapján a közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó 
közszolgáltatási díjból nem fedezhető, indokolt többletköltségei megtérítésére szolgál 
az ellátásért felelős települési önkormányzatokon keresztül a közérdekű közszolgáltató 
kijelölése megszűnéséig, vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő 
közszolgáltatás megkezdéséig. 
 
9. Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása előirányzatot a költségvetési törvény 3. melléklet I.9. pontja tartalmazta. 
Az előirányzat 3 000,0 millió forint támogatást biztosított a 2017. évi szociális 
tüzelőanyag programhoz. Fejezeten belüli átcsoportosításokat követően emelkedett a 
módosított előirányzat összesen 3 999,7 millió forintra. Az önkormányzatok 
igényfelmérése alapján a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a belügyminiszter 
döntését követően, 2 255 önkormányzat október hónapban 3 999,7 millió forint 
támogatásban részesült. 

 
3. alcím: Önkormányzatok rendkívüli támogatása  
 
Az alcím eredeti előirányzatára 11 000,0 millió forintot hagyott jóvá az Országgyűlés. 
Az év végén ezen előirányzatról fejezeti hatáskörben 1 132,6 millió forint 
átcsoportosítására került sor, amelynek következtében 9 867,4 millió forintra alakult a 
módosított előirányzat. 
A 2017. évben kiírt Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása pályázati kiírás alapján 1 300 
önkormányzat 8 849,5 millió forint rendkívüli önkormányzati – ebből 2 önkormányzat 
összesen 8,9 millió forint összegű visszatérítendő támogatásban –, valamint 190 
önkormányzat összesen 967,9  millió forint rendkívüli szociális támogatásban 
részesült. A visszafizetéseseket követően összességében 1 355 önkormányzatot 
érintően 9 817,4 millió forint összegű támogatás folyósítására került sor. 
 
Ez az alcím nyújtott továbbá fedezetet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjának költségvetési támogatására is. 
A 2017. évben egyetlen adósságrendezési eljárásban sem került sor pénzügyi 
gondnoki díj megállapítására. 
 
4. alcím: Önkormányzati elszámolások 
  
Az Önkormányzati elszámolások eredeti előirányzata 7 118,5 millió forint volt, amely 
mindösszesen 10 294,9 millió forinttal emelkedett a következők eredményeként: 
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1. A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások következtében 33 068,8 millió 
forint átcsoportosítása vált szükségessé 2017. év folyamán e címről az alábbiak 
szerint:  

  
1004/2017. (I. 3.) Korm. határozat alapján az új 4. cím 
létrehozására 

-500,0 millió forint, 

1020/2017. (I. 23.) Korm. határozat alapján az új 5. cím 
létrehozására 

-10,0 millió forint, 

1041/2017. (II. 2.) Korm. határozat alapján az új 18. cím 
létrehozása 

-30,0 millió forint, 

1074/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján előirányzat 
átcsoportosítására a XX/20/24/11/2.  jogcím javára 

-179,6 millió forint, 

1107/2017. (III. 6.) Korm. határozat alapján az új 20. cím 
létrehozására 

-2 894,0 millió forint, 

1115/2017. (III. 7.) Korm. határozat alapján az új 17. cím 
létrehozására 

-93,0 millió forint, 

1130/2017. (III. 20.) Korm. határozat alapján az új 19. cím 
létrehozása 

-328,9 millió forint, 

1177/2017. (IV. 3.) Korm. határozat alapján az új 22. cím 
létrehozására 

-622,3 millió forint, 

1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat alapján az új 24. cím 
létrehozására 

-10,0 millió forint, 

1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján az új 23. cím 
létrehozására 

-10,0 millió forint, 

1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján az új 25. cím 
létrehozására 

-10,0 millió forint, 

1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján az új 29. cím 
létrehozására 

-239,6 millió forint, 

1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján az új 30. cím 
létrehozására 

-327,7 millió forint, 

1680/2017. (XI 21.) Korm. határozat alapján az új 34-37. 
címek létrehozására 

-3 360,5 millió forint, 

1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján az új 32, 33, 38. 
címek létrehozására 

-494,5 millió forint, 

1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozat alapján az új 39. cím 
létrehozására 

-31,8 millió forint, 

1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az új 41. cím 
létrehozására 

-372,7 millió forint 

1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az új 53. cím 
létrehozására 

-100,0 millió forint, 

2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az új 52. cím 
létrehozására 

-581,5 millió forint, 

2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján az új 56-67. 
címek létrehozására 

-4 000,0 millió forint, 

2082/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján az új 54. cím -150,0 millió forint, 
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létrehozására 
2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján az új 68, 69, 70. 
címek létrehozására 

-18 197,0 millió forint, 

2145/2017. (XII. 29.) Korm. határozat alapján az új 55. cím 
létrehozására 

-525,7 millió forint, 

  
A fejezeti hatáskörben végrehajtott alábbi módosítások 44 303,5 millió forinttal 
növelték az előirányzatot: 

 
a helyi önkormányzatok 2017. évi feladatmutatóit érintő 
felmérések (lemondások, pótigények, feladat átadások, 
átvételek) eredményeként rendelkezésre álló források 

1 130,8 millió forint, 

a helyi önkormányzatok által az év során folyamatosan 
visszafizetett összegek 

9 852,4 millió forint. 

fejezeten belüli átcsoportosítás 33 320,3 millió forint 
  

  
míg az alábbiak csökkentették 939,8 millió forinttal az előirányzatot: 

  
átcsoportosítás a Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini 
bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez jogcímcsoportra 

-401,0 millió forint, 

átcsoportosítás az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések jogcímcsoportra 

-415,0  millió forint, 

átcsoportosítás az Önkormányzatok feladatainak 2016 évi 
döntés szerinti támogatása II. jogcímcsoportra 

-57,0  millió forint, 

átcsoportosítás a Göd Város infrastrukturális fejlesztése 
jogcímcsoportra 

-66,8  millió forint. 

 
  
Összességében a -33 068,8 millió forintot kitevő országgyűlési és Kormány 
hatáskörben, és a 43 363,7 millió forint fejezeti hatáskörben végrehajtott 
átcsoportosítások eredményeként 17 413,4 millió forintra alakult ezen alcím 
módosított előirányzata.  

 
Ettől a teljesítés 11 144,5 millió forinttal maradt el. Az Önkormányzati elszámolások 
terhére az alábbi kifizetések teljesültek 6 268,9 millió forint összegben: 

  
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a 
helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben 
keletkező pótigény összege 

1 364,4 millió forint, 

A kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék 
ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan 
megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege 
és kamatai  

863,3 millió forint, 
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Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján a 
költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető 
ügyleti és késedelmi kamat összege 

38,0 millió forint, 

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatása jogcímen az előző években 
jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó kötelezettségvállalások 

16,9 millió forint 

A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási 
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi 
munkáltatói kifizetések 

103,0 millió forint 

Az egyedi költségvetési támogatások 2016. évi ütemének 
áthúzódó kifizetései 

3 350,0 millió forint, 

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása 7,8 millió forint 

A 2015. március 1-jét megelőzően megállapított, a 2015. 
február 28-án hatályos Szoctv. 38. § (5) bekezdése alapján az 
adósságkezelési szolgolgáltatásban részesülő személy 
részére járó lakásfenntartási támogatásra, valamint az 
55/A. § alapján járó adósságcsökkentési támogatásra 
kifizetett összegek 90 %-ának fedezetéül  

  

0,2 millió forint 

A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram 
keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett 
kölcsönökhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 
156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján 
kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg 
fedezetéül  

  

0,1 millió forint 

Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 
1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben 
elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés 
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot 
korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről 
szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes 
szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett 
összeg 100%-a fedezetéül   

1,8 millió forint 

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat és 
társulása 2007-2013 programozási időszak európai uniós, 
valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját forrás 
kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási 
szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból 
adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.     

523,3 millió forint. 
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3. cím: Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 
 
2. alcím: Felhalmozási célú támogatások 
 
1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 300,0 millió forint 
összegű eredeti előirányzata változatlan módosított előirányzattal és teljesítéssel 
segítette 39 önkormányzat esetében e közlekedési forma fenntartását. A támogatást a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. évi kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatására közzétett LVF/6074/2017-NFM. számú pályázati kiírás 
szerint lehetett igényelni. Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami 
révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak 
fenntartására szolgált. 

  
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímcsoport eredeti 
előirányzata 5 000,0 millió forint volt. A jogcímcsoportra fejezeti hatáskörben a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése 
alapján év közben első alkalommal 415,0 millió forint, majd további 2 000,0 millió 
forint került átcsoportosításra. Az év végén a fejezeti hatáskörben végrehajtott, a 
maradványoknak az Önkormányzati elszámolásokra történő átvezetése e 
jogcímcsoportot is érintette -1,2 millió forintos elvonással, így a módosított 
előirányzat 7 413,8 millió forintra alakult, mely megegyezik a teljesítéssel. 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, amely a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján év 
közben 727,8 millió forinttal emelkedett meg. 
Az előirányzatból pályázat útján támogatást igényelhetett a települési 
önkormányzat az önkormányzati tulajdonban lévő, települési önkormányzat, vagy 
társulás által fenntartott, a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény 
fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió 
forint volt. 
A pályázati előirányzatból 119 önkormányzat részesült 2 727,8 millió forint 
összegű támogatásban. 
  
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím 
eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt. A helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben 
368,2 millió forinttal emelkedett e jogcím előirányzata. Az előirányzatból 
pályázati úton támogatást igényelhetett a települési önkormányzat a tulajdonában 
lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, vagy új 
sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 
20,0 millió forint volt. Ezen pályázati előirányzatból 57 önkormányzat részesült 
868,2 millió forint összegű támogatásban.  
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c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása részcél eredeti előirányzata 
2 500,0 millió forint volt. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben 1 317,8 millió 
forinttal emelkedett e jogcím előirányzata. 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 278 önkormányzat részesült 3 817,8 millió forint összegű 
támogatásban. 

 
3. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása eredeti előirányzata 
2 500,0 millió forint volt. Szeptember hónapban fejezeti hatáskörben e jogcímről 
átcsoportosításra került 2 100,0 millió forint. Az év végén a fejezeti hatáskörben 
végrehajtott, a maradványoknak az Önkormányzati elszámolásokra történő átvezetése 
e jogcímcsoportot is érintette -14,6 millió forintos elvonással, így a módosított 
előirányzat 385,4 millió forintra alakult. 
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 az államháztartásért felelős miniszter döntött. A 
támogatásban részesült 12 önkormányzatból támogatásról való lemondás miatt 
11 önkormányzat 350,4 millió forint összegben jutott támogatáshoz. 

 
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai 
támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 806,0 millió forint volt. Az előirányzat 
felhasználása a kultúráért felelős miniszter által – a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – közzétett pályázati 
kiírása alapján történt. Az előirányzat 798,0 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 515 önkormányzat 292,0 millió 
forint összegben részesült. 
  
b) Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 
támogatása előirányzata 136,0 millió forint volt. Az előirányzatból a 
járásszékhely települési önkormányzatok és a Budapest Főváros Önkormányzata 
és a fővárosi kerületi önkormányzatok pályázati úton igényelhettek támogatást az 
általuk fenntartott múzeum modellértékű jó gyakorlatainak kidolgozására. A 
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támogatásból  54 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 96 önkormányzat 
részesült 370,0 millió forint támogatásban. 

 
5. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása jogcímcsoport eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt. 
Év végén ezen előirányzatról fejezeti hatáskörben a 4. Önkormányzati elszámolások 
alcím javára 243,1 millió forint átcsoportosítására került sor. Így a módosított 
előirányzat 56,9 millió forint lett. Folyósításra 3 önkormányzat (5 jogosult személy 
részére) esetében összesen 56,9 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. 

  
6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása eredeti előirányzata 
1 000,0 millió forint volt. Fejezeti hatáskörben e jogcímcsoport előirányzata év közben 
első alkalommal szeptember hónapban 1 780,0 millió forinttal emelkedett, majd év 
végén a fejezeti hatáskörben végrehajtott, a maradványoknak az Önkormányzati 
elszámolásokra történő átvezetése e jogcímcsoportot is érintette -2,3 millió forintos 
elvonással, melyek eredményeként 2 777,7 millió forintra emelkedett a módosított 
előirányzat. A támogatásból 101 önkormányzat összesen 2 776,9 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 az államháztartásért felelős miniszter döntött. 
 

7. Pannon Park beruházási projekt támogatása eredeti előirányzat összege 
10 597,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgál a Pannon Park beruházási projekt 
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2017. évi munkálatainak megvalósítására. A támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól a kultúráért felelős miniszter Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést. A 
támogatási szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha Budapest Főváros 
Önkormányzata a 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet IV. pontjában szereplő 
költségvetési támogatást – ideértve a IV.4. pont alapján 2017-ben lehívott összeget is – 
teljes egészében felhasználta, és azzal legkésőbb 2017. november 15-éig elszámolt. A 
támogatási szerződés megkötésére nem került sor, az előirányzat nem teljesült. A 
maradványok 2018. évi felhasználhatósága érdekében fejezeti hatáskörben december 
hónapban a 4. Önkormányzati elszámolások alcím javára a teljes 10 597,0 millió forint 
előirányzat átcsoportosításra került. 

 
8. Hermina garázs beruházás támogatása eredeti előirányzata 3 200,0 millió forint 
volt, amely fejezeti hatáskörben első alkalommal szeptember hónapban 3 000,0 millió 
forinttal, majd december hónapban további 200,0 millió forint összeggel került 
csökkentésre a 4. Önkormányzati elszámolások alcím javára. További átcsoportosításra 
nem került sor, így pénzügyi teljesülésre sem.  
 
9. Veszprémi Aréna építési beruházással összefüggő tőke-és kamattörlesztő-részletek 
átvállalásának támogatása eredeti előirányzata 723,0 millió forint volt. Az előirányzat 
szolgál a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatására a Veszprém 
Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II. 11.) Korm. 
határozat 5. pontja alapján a Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- 
és kamattörlesztő-részletek átvállalásához. A támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter kötött támogatási szerződést 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A támogatás teljes összegének 
folyósítása egy összegben megtörtént, az előirányzat felhasználása 100%-ban teljesült. 
 
10. Normafa Park kiemelt beruházás támogatása eredeti előirányzata 620,0 millió 
forint volt. Az előirányzat szolgál a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és 
az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja 
alapján a Normafa Park kiemelt beruházás 2017. évi munkálatainak megvalósítására. 
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter köt támogatási szerződést Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzatával oly módon, hogy a támogatás 50%-ának folyósítása a 
szerződéskötést követő 30 napon belül történik és a további részletek 2017. évi – 
szerződés szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az 
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb 2017. november 15-éig 
elszámol. A támogatói okirat megkötését követően a támogatás 50%-ának, 
310,0 millió forintnak a folyósítása megtörtént. A támogatás felhasználása és 
elszámolása miatt a fennmaradó 50% a tárgyévben nem került folyósításra. Az 
előirányzat fejezeti hatáskörben, december hónapban az Önkormányzati elszámolások 
alcím javára csökkentésre került 310,0 millió forinttal. 
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11. Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása jogcímcsoportot a 
költségvetési törvény módosításával hozta létre az Országgyűlés 800,0 millió forint 
módosított előirányzattal, amely fejezeti hatáskörben szeptember hónapban 
320,0 millió forinttal megemelésre került, továbbá év végén 430,0 millió forint 
elvonás történt a 4. Önkormányzati elszámolások alcím javára. Az előirányzatból a 
10 000 lakos alatti, 20 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó 
települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhetett mini bölcsőde 
kialakítására, amennyiben a településen nem működik bölcsőde, mini bölcsőde, 
továbbá a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt. Az igényelhető 
maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint volt. A támogatásból megvalósuló 
beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével működő társulást is) fenntartásban 
kell működtetni. Nem igényelhetett támogatást az az önkormányzat, mely a 2014-
2020. évek közötti uniós programozási időszakban azonos célra rendelkezésre álló 
európai uniós támogatásban részesült. A támogatásról az államháztartásért felelős 
miniszter döntött. A vissza nem térítendő támogatásból 69 önkormányzat részére 
előfinanszírozás keretében, egy összegben történt a 656,1 millió forint támogatás 
utalása.  

 
12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása 
előirányzata a költségvetési törvény módosításával jött létre 1 944,8 millió forint 
összegű előirányzattal. Fejezeti hatáskörben e jogcím előirányzatáról december 
hónapban elvonásra került 61,8 millió forint. Ezzel a jogcím módosított előirányzata 
1 883,0 millió forint lett.  
Az előirányzatból a 2 000 lakos alatti, 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-
képességet meg nem haladó települési önkormányzat pályázati úton támogatást 
igényelhettek az alábbi célokra: 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, 
karbantartására, 
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására, 
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, 
temetőközlekedési utak építésére, felújítására, 
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és 
szükség esetén megvásárlására, amely 
da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést, 
dc) kulturális tevékenységet vagy 
dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, 
vagy a jövőben fog szolgálni, 
e) településrendezési tervek készítésére. 

Az igényelhető maximális támogatás mértéke: 
- 100 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetében legfeljebb 
500  000 forint, 
- 101-300 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 750 000 forint, 
- 301-500 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 1 000 000 forint, 
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- 501-1 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 
1 250  000 forint, 
- 1 001-2 000 fő lakosságszám közötti település esetében legfeljebb 
1 600  000 forint. 

A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 
10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően saját (ideértve a pályázó részvételével 
működő társulást is) fenntartásban kell működtetni.  
A miniszteri döntést követően az 1 701 önkormányzat 1 883,0 millió forint összegű 
támogatásban részesült, ezzel a módosított előirányzat 100%-ra teljesült. 

 
13. Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása előirányzat a 
költségvetési törvény módosításával jött létre 350,0 millió forinttal. Fejezeti 
hatáskörben december hónapban 175,0 millió forint került elvonásra az 
4.Önkormányzati elszámolások alcím javára. A 175,0 millió forint összegű módosított 
előirányzat 100%-ra teljesült. Az előirányzat szolgál a Budapest Főváros XVIII. 
kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata támogatására a Pestszentimrei 
gyermekorvosi rendelő kialakítása érdekében. A támogatás felhasználásának részletes 
szabályairól az egészségügyért felelős miniszter támogatási szerződést kötött Budapest 
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatával. 

 
14. Helyi érdekű települési fejlesztések előirányzat a költségvetési törvény 
módosításával jött létre 4 700,0 millió forintos előirányzattal. 
Az előirányzat szolgált a helyi érdekű, önkormányzati tulajdonban álló – vagy a 
fejlesztés révén önkormányzati tulajdonba kerülő – ingatlanok, közterületek 
fejlesztésére, ingóságok beszerzésére. Kormány hatáskörben a 1717/2017. (X. 3.) 
Korm. határozat alapján, a IX. fejezetben létrehozott új 32., 33., 38. jogcímek javára e 
jogcímről a teljes előirányzat, átcsoportosításra került. 

 
5. alcím: Vis maior támogatás 

  
A helyi önkormányzatoknak 2017. 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. Az év végén a fejezeti hatáskörben végrehajtott, a 
maradványoknak a 4. Önkormányzati elszámolások alcímre történő átvezetése ezt az 
előirányzatot is érintette, ezért 1 600,0 millió forint átcsoportosítására került sor. 
Ennek következtében a módosított előirányzat 6 100,0 millió forintra változott. 
  
A V is maior támogatás alcím előirányzatából 2017. évben – 381 önkormányzatot 
érintően – 585 pályázat esetében 5 832,1 millió forint támogatás került kifizetésre. E 
tárgyévi kifizetésből a korábbi évek döntéseire 386 pályázatot érintően 4 514,3 millió 
forintot folyósított a központi költségvetés. 
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4. cím: Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka 
 
A Kormány az 1004/2017. (I. 3.) Korm. határozatban biztosított 2 610,0 millió forintos 
előirányzatot a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozó 
közalkalmazottakat a 2017. január – 2017. november hónapokra megillető bölcsődei 
pótlékhoz és az ehhez tartozó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtandó támogatásra. E 
módosított előirányzat év közben fejezeti hatáskörben további 700,0 millió forinttal 
emelkedett. Az év végén ezen előirányzatról fejezeti hatáskörben 80,2 millió forint 
átcsoportosítására került sor, amelynek következtében 3 229,8 millió forintra alakult a 
módosított előirányzat. A támogatás 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendeletben részletezettek 
szerinti felhasználása 3 229,7 millió forintra teljesült (450 érintett önkormányzat esetében). 
 
 
5. cím: Kulturális illetménypótlék  
 
A Kormány az 1020/2017. (I. 23.) Korm. határozatban biztosított a kulturális ágazatban 
foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának folyósításához kapcsolódó 
költségvetési forrásként 10,0 millió forintos előirányzatot. E módosított előirányzat év közben 
fejezeti hatáskörben további három alkalommal összességében 2 745,0 millió forintra 
emelkedett. Az év végén ezen előirányzatról fejezeti hatáskörben 38,3 millió forint 
átcsoportosítására került sor, amelynek következtében 2 706,7 millió forintra alakult a 
módosított előirányzat. A támogatás felhasználása 850 önkormányzatot érintve 2 706,6 millió 
forintra teljesült. 

 
 

A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben létrehozott új címek: 
 
A költségvetési törvény 35. §-ának (1) bekezdése alapján a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben 2016. évben év közben létrehozott új címek ésalcímek 2016. december 
31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat e címek és 
alcímek 2017. évi címrendbe történő felvételéről és a 2016. december 31-én fennálló pozitív 
egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról. E felhatalmazás alapján az államháztartásért 
felelős miniszter a korábbi 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban biztosított és fel nem 
használt források újbóli felhasználását lehetővé téve létrehozta a: 
• 6. 2015. évi Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. címet, összesen 

15,0 millió forint módosított előirányzatot biztosítva Dég és Jászivány Községek 
feladatainak támogatása alcímekre. Az év során az előirányzat teljes egészében 
felhasználásra került. Továbbá a  

• 7. 2015. évi Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. címet, 140,0 millió forint 
módosított előirányzatot biztosítva Pitvaros és Tiszaigar Községek feladatainak 
támogatása alcímekre. Az év végére az előirányzat teljes egészében felhasználásra került. 

 
Az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési törvény 35. §-ának (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a korábbi 1557/2016. (X. 30.) Korm. határozatban biztosított és 
fel nem használt források újbóli felhasználását lehetővé téve létrehozta a 
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• 8. Komádi Város Infrastruktúra fejlesztése címet, 100,0 millió forint módosított 
előirányzatot biztosítva a településnek a tervezett büntetés-végrehajtási intézet 
megvalósítása érdekében. Az év végére az előirányzat 100%-ra teljesült. 

 
Az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési törvény 35. §-ának (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a korábbi 1594/2016. (X. 28.) Korm. határozatban biztosított és 
fel nem használt források újbóli felhasználását lehetővé téve létrehozta: 
• 9. Göd Város infrastruktúra fejlesztése címet, 562,0 millió forint előirányzatot biztosítva 

a településnek. Év közben az államháztartásért felelős miniszter további – fejezeti 
hatáskörben – 66,8 millió forinttal emelte e cím előirányzatát, így 628,8 millió forint lett 
a módosított előirányzat. Az év végére az előirányzat teljes egészében felhasználásra 
került. 

 
Az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési törvény 35. §-ának (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a korábbi 1797/2016. (XII. 19.) Korm. határozatban biztosított és 
fel nem használt források újbóli felhasználását lehetővé téve létrehozta: 
• 10. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása címet, összesen 110,0 millió forint 

módosított előirányzatot biztosítva a település fejlődéséhez. Az év során az előirányzat 
teljes egészében felhasználásra került. Továbbá létrehozta a  

• 11. Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése 
kivitelezési feladatainak támogatása címet, 122,0 millió forint módosított előirányzatot 
biztosítva a település fejlődéséhez. Az év végére az előirányzat teljes egészében 
felhasználásra került. 

 
Az államháztartásért felelős miniszter a költségvetési törvény 35. §-ának (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a korábbi 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozatban biztosított és 
fel nem használt források újbóli felhasználását lehetővé téve létrehozta: 
• 12. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. címet 

(87 alcímmel), összesen 18 345,3 millió forint forrást biztosítva az önkormányzatok 
részére. Az év végére az előirányzatból 13 156,0 millió forint folyósítására került sor 
76 önkormányzat esetében. 

• 13. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. címet (95 alcímmel), összesen 
15 186,7 millió forint forrást biztosítva az önkormányzatok részére. Az év végére az 
előirányzatból 11 090,0 millió forint folyósítására került sor 88 önkormányzat esetében. 

• 14. Önkormányzatok feladatainak támogatása III. címet (73 alcímmel), összesen 
10 297,0 millió forint forrást biztosítva az önkormányzatok részére. Az év végére az 
előirányzatból 9 593,0 millió forint folyósítására került sor 67 önkormányzat esetében.  

• 15. Önkormányzatok feladatainak támogatása IV. címet (61 alcímmel), összesen 
4 297,6 millió forint forrást biztosítva az önkormányzatok részére. Az év végére az 
előirányzatból 4 112,6 millió forint folyósítására került sor 56 önkormányzat esetében. 

 
A Kormány az 1058/2017. (II. 7.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény XI. 
Miniszterelnökség fejezetből átcsoportosítva) új 
• 16. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja cím létrehozásáról 

7 500,0 millió forint előirányzattal. Az év végén a fejezeti hatáskörben végrehajtott, a 
maradványoknak a 4. Önkormányzati elszámolások alcímre történő átvezetése e címet is 
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érintette 3 040,0 millió forintos elvonással, amelynek következtében 4 460,0 millió forint 
lett a módosított előirányzat. A támogatást 2356 önkormányzat használta fel, így 
összességében 4 455,0 millió forint lett a teljesítés.  

 
A Kormány az 1115/2017. (II. 7.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül átcsoportosítva) új 
• 17. Kőszegi "KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék" nemzeti program 

megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása cím létrehozásáról 93,0 millió forint 
előirányzattal. Az év végére az előirányzatot teljes egészében felhasználta az 
önkormányzat. 

 
A Kormány az 1041/2017. (II. 2.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzata terhére) új 
• 18. Verseg Község támogatása cím létrehozásáról bírósági eljárás lezárása érdekében 

30,0 millió forint előirányzattal. Az év végére az előirányzatot teljes egészében 
felhasználta az önkormányzat.  

 
A Kormány az 1130/2017. (III. 20.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belül átcsoportosítva) új 
• 19. A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében 

Karcag Városi Önkormányzat támogatása cím 328,9 millió forint előirányzattal. Az év 
végére az előirányzatot teljes egészében felhasználta az önkormányzat. 

 
A Kormány az 1107/2017. (III. 6.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím terhére) új 
• 20. A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása 

cím létrehozásáról 2 894,0 millió forint előirányzattal. Az év végére az előirányzatot 
teljes egészében felhasználta az önkormányzat. 

 
 
A Kormány az 1041/2017. (II. 2.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím előirányzata terhére) új 
• 21. Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása cím létrehozásáról 

128,1 millió forint előirányzattal. Az előirányzatot teljes egészében felhasználta az 
önkormányzat. 

 
A Kormány az 1177/2017. (IV. 3.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím előirányzata terhére) új 
• 22. Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatása cím létrehozásáról 

622,3 millió forint előirányzattal. Az előirányzatot teljes egészében felhasználta az 
önkormányzat. 
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A Kormány az 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím előirányzata terhére új 
• 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó 

csökkentés hatásának kompenzációja cím létrehozásáról összességében 5 624,8 millió 
forint módosított előirányzattal. A módosított előirányzat megegyezik a teljesítéssel, így 
1883 önkormányzat részesült támogatásban – a támogatás 60%-a június hónapban, majd 
azt követően a további 20-20% utalása augusztus és október hónapban történt meg – a 
kibocsátott támogatói okiratok alapján. 

 
A Kormány az 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím előirányzata és a XI. Miniszterelnökség fejezet terhére) új 
• 24. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása cím létrehozásáról 

összességében 2 799,3 millió forint előirányzattal, amelyet az év végi, a fejezeti 
hatáskörben végrehajtott, maradványoknak a 4. Önkormányzati elszámolások alcímre 
történő átvezetése 7,0 millió forintos elvonással érintve alakult ki a 2 792,3 millió forint 
összegű módosított előirányzat. A módosított előirányzattal megegyezik a teljesítés, 
amelyből 2847 önkormányzat részesült támogatásban. 

 
A Kormány az 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím előirányzata terhére) új 
• 25. Óvodapedagógusuk  munkáját segítők kiegészítő támogatása cím létrehozásáról 

összességében 6 400,0 millió forint előirányzattal, amelyet az év végi, a fejezeti 
hatáskörben végrehajtott, maradványoknak a 4. Önkormányzati elszámolások alcímre 
történő átvezetése -263,0 millió forintos elvonással érintve alakult ki a 6 137,0 millió 
forint összegű módosított előirányzat, amely megegyezik a teljesítéssel (1772 
önkormányzat részesült e támogatásból). 

 
A Kormány az 1297/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
XI. Miniszterelnökség fejezetből átcsoportosítva) új 
• 26. Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatására cím létrehozásáról 700,0 millió 

forint előirányzattal. Az önkormányzattal támogatási szerződést kötött az 
önkormányzatokért felelős miniszter, így a módosított előirányzat megegyezik a 
teljesítéssel. 

 
A Kormány az 1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
XI. Miniszterelnökség fejezetből átcsoportosítva) új 
• 27. Gerjen Község Önkormányzatának támogatása cím létrehozásáról 52,0 millió forint 

előirányzattal. A Korm. határozat 4. pontja alapján a 2017 januárjában megrongálódott 
Gerjen és Kalocsa között közlekedő komp helyreállításának finanszírozására az 
önkormányzat adatait tartalmazó támogatói okirat alapján 12,0 millió forint támogatás 
került folyósításra. 
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A Kormány az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
XI. Miniszterelnökség fejezetből átcsoportosítva) új 
• 28. Csongrád Megyei Levéltár áthelyezésének támogatása cím létrehozásáról 

130,0 millió forint előirányzattal. Az előirányzatot teljes egészében felhasználta az 
önkormányzat. 

 
A Kormány az 1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím előirányzata terhére) új 
• 29. Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása cím létrehozásáról 

239,6 millió forint előirányzattal. E módosított előirányzatból az önkormányzat adatait 
tartalmazó támogatói okirat alapján 67,6 millió forint került folyósításra. 

 
A Kormány az 1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím előirányzata terhére) új 
• 30. Tata Város támogatása a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést 

igénylő feladatok végrehajtásához cím létrehozásáról 327,7 millió forint előirányzattal. A 
módosított előirányzatból ez évben nem került sor pénzügyi teljesítésre. 

 
A Kormány az 1621/2017. (IX. 7.) Korm. határozatban döntött (19 fejezetet érintő a 
kötelezettséggel nem terhelt maradványok átcsoportosítása részeként) új 
• 31. Hermina garázs előkészítésével kapcsolatos feladatinak támogatása cím 

létrehozásáról 173,0 millió forint előirányzattal. A módosított előirányzatból az év során 
nem került sor pénzügyi teljesítésre. 

 
A Kormány az 1717/2017. (IX. 7.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére 494,5 millió forint 
és a 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím 14. helyi érdekű 
települési fejlesztések alcím előirányzata terhére 4 700,0 millió forint összegben) a Helyi 
érdekű települési fejlesztések támogatásáról három új (32., 33., 38) cím javára összesen 
5 051,5 millió forintról:  
• 32. Helyi érdekű települési fejlesztések I. címet 82 alcímmel 2 449,3 millió forint 

előirányzattal hozta létre a Kormány. E cím előirányzatából összességében 
28 önkormányzatot érintően 530,0 millió forint utalására került sor.  

• 33. Helyi érdekű települési fejlesztések II. címet 68 alcímmel 2 116,6 millió forint 
előirányzattal hozta létre a Kormány. A 2017. évben 19 önkormányzat részére 
359,6 millió forint támogatás került kiutalásra. 

• 38. Helyi érdekű települési fejlesztések III. címet 9 alcímmel 485,6 millió forint 
előirányzattal hozta létre a Kormány. Az év folyamán egyetlen (Szombathely) település 
önkormányzatának folyósított 97,0 millió forint támogatás adja e cím teljesítés adatát. 

 
A Kormány az 1680/2017. (XI. 21.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok működési célú 
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kiegészítő támogatásai cím előirányzata terhére) négy új (34., 35., 36., 37.) cím javára 
összesen 3 360,5 millió forintról: 
• 34. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 

támogatása címet 1 000,0 millió forint előirányzattal hozta létre a Kormány. A 
módosított előirányzatból az év során nem került sor pénzügyi teljesítésre. 

• 35. Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának 
támogatása címet 1 200,5 millió forint előirányzattal hozta létre a Kormány. Az 
önkormányzattal nem került megkötésre támogatói okirat, így a 2017. évben nem került 
sor pénzügyi teljesítésre. 

• 36. Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésnek támogatása 460,0 millió forint 
előirányzattal hozta létre a Kormány. Az előirányzatot teljes egészében felhasználta az 
önkormányzat. 

• 37. Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 700,0 millió forint előirányzattal 
hozta létre a Kormány. Az előirányzatot teljes egészében felhasználta az önkormányzat. 

 
A Kormány az 1793/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzata terhére) új 
• 39. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak 

támogatására cím létrehozásáról 31,8 millió forint előirányzattal. A módosított 
előirányzatból az év során nem került sor pénzügyi teljesítésre. 

 
A Kormány az 1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
XI. Miniszterelnökség fejezetből átcsoportosítva) új 
• 40. Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása cím 

létrehozásáról 100,0 millió forint előirányzattal. A módosított előirányzatból az év során 
nem került sor pénzügyi teljesítésre. 

 
A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzata terhére) új  
• 41. Az egyes településeket 2017. júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése 

cím (8 alcímmel) létrehozásáról 372,7 millió forint előirányzattal a következők szerint:  
- Kecskeméti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása alcímről 19,9 millió 

forint, 
- Halmaji magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása alcímről 61,6 millió forint, 
- Megyaszói magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása alcímről 279,7 millió 

forint, 
- Szentistvánbaksai magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása alcímről 4,3 millió 

forint, 
- Kerkateskándi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása alcímről 2,6 millió 

forint,  
- Lenti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása alcímről 4,4 millió forint, 
- Lovászi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása alcímről 0,1 millió forint, 
- Szécsiszigeti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása alcímről 0,1 millió 

forint. 

1032



Támogatói okirat megkötése után az utalás 2017. évben megtörtént, ezzel az 
előirányzat  100 % -ra teljesült. 

 
A Kormány az 1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban döntött (IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet 13. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. 
cím 41. Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. alcím terhére) 9 új cím (42-50.) 
javára összesen 904,0 millió forintról. 
• 42. Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 32,0 millió 

forint előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem 
került sor pénzügyi teljesítésre. 

• 43. Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 42,5 millió 
forint előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem 
került sor pénzügyi teljesítésre. 

• 44. Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 20,0 millió forint 
előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem került 
sor pénzügyi teljesítésre. 

• 45. Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 35,0 millió 
forint előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem 
került sor pénzügyi teljesítésre. 

• 46. Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 24,5 millió forint 
előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem került 
sor pénzügyi teljesítésre. 

• 47. Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 525,0 millió 
forint előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem 
került sor pénzügyi teljesítésre. 

• 48. Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 45,0 millió 
forint előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem 
került sor pénzügyi teljesítésre. 

• 49. Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 30,0 millió 
forint előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem 
került sor pénzügyi teljesítésre. 

• 50.Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása címet 150,0 millió forint 
előirányzattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzatból az év során nem került 
sor pénzügyi teljesítésre. 

 
A Kormány az 1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozatban döntött (a XIX. Uniós Fejlesztések 
fejezet, Kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással 
nem terheltté vált maradványa terhére) új  
• 51. Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének rendezése cím 

létrehozásáról 6 540,0 millió forint előirányzattal. A támogatási szerződés megkötése 
után az utalás 2017. évben megtörtént, ezzel az előirányzat 100 % -ra teljesült. 

 
A Kormány a 2055/2017. (XII.27.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) új 
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• 52. Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása cím létrehozásáról 
581,5 millió forint előirányzattal. A támogatásra jogosult 1138 önkormányzat számára 
nem történt meg támogatói okirat kibocsátása, így nem került sor pénzügyi teljesítésre. 

 
A Kormány az 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) új 
• 53. A helyi közbiztonság javításának támogatása cím létrehozásáról 100,0 millió forint 

előirányzattal. A támogatásra jogosult 274 önkormányzat számára kiadásra kerültek a 
támogatói okiratok, az év folyamán a támogatás folyósítása megtörtént. 

 
A Kormány a 2082/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) új 
• 54. Csokvaomány Község konyha korszerűsítésének és felújításának feladatainak 

támogatás cím létrehozásáról 150,0 millió forint előirányzattal. Az önkormányzat 
számára nem került kiadásra támogatói okirat, így a 2017. évben nem került sor pénzügyi 
teljesítésre. 

 
A Kormány a 2145/2017. (XII. 28.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzat terhére) új 
• 55. Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek 

támogatására 525,7 millió forint összegben. A támogatásra jogosult önkormányzattal nem 
került megkötésre támogatói okirat, így a 2017. évben nem került sor pénzügyi 
teljesítésre. 

 
A Kormány a 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban döntött (a költségvetési törvény 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai cím, 4. Önkormányzati elszámolások alcím előirányzata terhére 12 új címről (56-
67.) cím javára összesen 3 315,5 millió forintról. 
Egyenként az új címek előirányzatai: 
• 56. Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése 

2 100,0 millió forint, 
• 57. Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása 300,0 millió forint, 
• 58. Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása 65,0 millió forint, 
• 59. Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása 60,0 millió forint, 
• 60. Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása 71,2 millió forint, 
• 61. Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása 70,3 millió forint, 
• 62. Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása 44,0 millió forint, 
• 63. Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása 60,0 millió forint, 
• 64. Budapest III. kerület parkfejlesztések támogatása 470,0 millió forint, 
• 65. Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása 50,0 millió forint, 
• 66. Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása 15,0 millió forint, 
• 67. Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása 10,0 millió forint. 
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2017. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

KIADÁSOK 675 411,7 641 105,4 13 067,8 700 477,1--70 465,627 522,7654 173,2 752 161,5

3. Központi előirányzat 675 411,7 641 105,4 13 067,8 700 477,1--70 465,627 522,7654 173,2 752 161,5

675 411,7 641 105,4 13 067,8 700 477,1--70 465,627 522,7654 173,2 752 161,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2017. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok működésének támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 1

KIADÁSOK 144 741,0 142 762,3 -- 142 472,5---270,0--142 762,3 142 492,3 -- --

1 Működési költségvetés 144 741,0 142 762,3 -- 142 472,5---270,0--142 762,3 142 492,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 144 741,0 142 762,3 -- 142 472,5---270,0--142 762,3 142 492,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 144 741,0 142 762,3 -- 142 472,5------142 762,3 142 492,3

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )11 2

KIADÁSOK 64,3 76,3 -- 50,9---25,0--76,3 51,3 -- --

1 Működési költségvetés 64,3 76,3 -- 50,9---25,0--76,3 51,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 64,3 76,3 -- 50,9---25,0--76,3 51,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 64,3 76,3 -- 50,9------76,3 51,3

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

11 3

KIADÁSOK 93,3 100,0 -- 96,6---3,0--100,0 97,0 -- --

1 Működési költségvetés 93,3 100,0 -- 96,6---3,0--100,0 97,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 93,3 100,0 -- 96,6---3,0--100,0 97,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 93,3 100,0 -- 96,6------100,0 97,0

Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 4

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 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )11 5

KIADÁSOK 732,2 987,0 -- 610,3---376,7--987,0 610,3 -- --

1 Működési költségvetés 732,2 987,0 -- 610,3---376,7--987,0 610,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 732,2 987,0 -- 610,3---376,7--987,0 610,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 732,2 987,0 -- 610,3------987,0 610,3

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem 
bontott) )

11 6

KIADÁSOK -- -- 2 773,0 2 772,0------2 773,0 2 773,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 2 773,0 2 772,0------2 773,0 2 773,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- 2 773,0 2 772,0------2 773,0 2 773,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 2 773,0 2 772,0------2 773,0 2 773,0

Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 2 000,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 000,0 -- -- ---------- --

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ( 04102 
Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )

21 1

KIADÁSOK 143 642,5 152 623,9 -- 147 607,2---4 711,6-283,6152 623,9 147 628,7 -- --

1 Működési költségvetés 143 642,5 152 623,9 -- 147 607,2---4 711,6-283,6152 623,9 147 628,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 143 642,5 152 623,9 -- 147 607,2---4 711,6-283,6152 623,9 147 628,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 143 642,5 152 623,9 -- 147 607,2------152 623,9 147 628,7

Óvodaműködtetési támogatás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )21 2

KIADÁSOK 22 831,5 22 893,2 -- 23 027,5--133,04,022 893,2 23 030,2 -- --

1 Működési költségvetés 22 831,5 22 893,2 -- 23 027,5--133,04,022 893,2 23 030,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22 831,5 22 893,2 -- 23 027,5--133,04,022 893,2 23 030,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22 831,5 22 893,2 -- 23 027,5------22 893,2 23 030,2

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása ( 04102 Iskoláskorúk általános 
iskolai oktatása )

21 3

KIADÁSOK 467,0 500,9 -- 437,5---63,0--500,9 437,9 -- --

1 Működési költségvetés 467,0 500,9 -- 437,5---63,0--500,9 437,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 467,0 500,9 -- 437,5---63,0--500,9 437,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 467,0 500,9 -- 437,5------500,9 437,9

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai 
előkészítés )

21 4

KIADÁSOK 3 201,7 8 360,4 -- 4 407,3---3 950,02,58 360,4 4 412,9 -- --

1 Működési költségvetés 3 201,7 8 360,4 -- 4 407,3---3 950,02,58 360,4 4 412,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 201,7 8 360,4 -- 4 407,3---3 950,02,58 360,4 4 412,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 201,7 8 360,4 -- 4 407,3------8 360,4 4 412,9

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )21 5

KIADÁSOK 2 500,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2 500,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 500,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 500,8 -- -- ---------- --

Szociális ágazati összevont pótlék ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások 31 1

KIADÁSOK -- 13 935,5 -- 14 398,8---1 662,72 126,013 935,5 14 398,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 13 935,5 -- 14 398,8---1 662,72 126,013 935,5 14 398,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 13 935,5 -- 14 398,8---1 662,72 126,013 935,5 14 398,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 13 935,5 -- 14 398,8------13 935,5 14 398,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 
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módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )31 2

KIADÁSOK 35 012,5 35 012,5 -- 35 004,0------35 012,5 35 012,5 -- --

1 Működési költségvetés 35 012,5 35 012,5 -- 35 004,0------35 012,5 35 012,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35 012,5 35 012,5 -- 35 004,0------35 012,5 35 012,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 35 012,5 35 012,5 -- 35 004,0------35 012,5 35 012,5

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 3

KIADÁSOK 49 326,1 51 824,1 2 500,0 54 327,1--5,6-1,554 324,1 54 328,2 -- --

1 Működési költségvetés 49 326,1 51 824,1 2 500,0 54 327,1--5,6-1,554 324,1 54 328,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 49 326,1 51 824,1 2 500,0 54 327,1--5,6-1,554 324,1 54 328,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 49 326,1 51 824,1 2 500,0 54 327,1------54 324,1 54 328,2

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 22 267,5 22 325,8 -- 22 065,0---57,0-203,422 325,8 22 065,4 -- --

1 Működési költségvetés 22 267,5 22 325,8 -- 22 065,0---57,0-203,422 325,8 22 065,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22 267,5 22 325,8 -- 22 065,0---57,0-203,422 325,8 22 065,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22 267,5 22 325,8 -- 22 065,0------22 325,8 22 065,4

Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és 
szakemberek béréhez ( 06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás )

31 7

KIADÁSOK 1 670,3 1 539,7 -- 1 919,4--373,07,21 539,7 1 919,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 670,3 1 539,7 -- 1 919,4--373,07,21 539,7 1 919,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 670,3 1 539,7 -- 1 919,4--373,07,21 539,7 1 919,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 670,3 1 539,7 -- 1 919,4------1 539,7 1 919,9

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 8

KIADÁSOK 50,5 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 50,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50,5 -- -- ---------- --

Szociális ágazati pótlék ( 06161 Egyéb szociális támogatások )31 9

KIADÁSOK 5 363,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 5 363,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 363,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 363,7 -- -- ---------- --

Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 1

KIADÁSOK 2 595,0 2 570,8 -- 2 570,8------2 570,8 2 570,8 -- --

1 Működési költségvetés 2 595,0 2 570,8 -- 2 570,8------2 570,8 2 570,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 595,0 2 570,8 -- 2 570,8------2 570,8 2 570,8
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 595,0 2 570,8 -- 2 570,8------2 570,8 2 570,8

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

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 703,6 705,7 -- 701,1---4,5--705,7 701,2 -- --

1 Működési költségvetés 703,6 705,7 -- 701,1---4,5--705,7 701,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 703,6 705,7 -- 701,1---4,5--705,7 701,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 703,6 705,7 -- 701,1------705,7 701,2

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 4

KIADÁSOK 8 709,1 8 721,0 -- 8 698,5---21,0--8 721,0 8 700,0 -- --

1 Működési költségvetés 8 709,1 8 721,0 -- 8 698,5---21,0--8 721,0 8 700,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8 709,1 8 721,0 -- 8 698,5---21,0--8 721,0 8 700,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8 709,1 8 721,0 -- 8 698,5------8 721,0 8 700,0

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 5

KIADÁSOK 985,0 1 009,2 -- 1 009,2------1 009,2 1 009,2 -- --

1 Működési költségvetés 985,0 1 009,2 -- 1 009,2------1 009,2 1 009,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 985,0 1 009,2 -- 1 009,2------1 009,2 1 009,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 985,0 1 009,2 -- 1 009,2------1 009,2 1 009,2

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 -- 682,2--2,8--679,4 682,2 -- --

1 Működési költségvetés 679,4 679,4 -- 682,2--2,8--679,4 682,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 679,4 679,4 -- 682,2--2,8--679,4 682,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 679,4 679,4 -- 682,2------679,4 682,2

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 7

KIADÁSOK 681,9 679,4 -- 682,1--2,8--679,4 682,2 -- --

1 Működési költségvetés 681,9 679,4 -- 682,1--2,8--679,4 682,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 681,9 679,4 -- 682,1--2,8--679,4 682,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 681,9 679,4 -- 682,1------679,4 682,2
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Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

41 1 8

KIADÁSOK 1 975,7 2 100,0 -- 2 020,5---79,1--2 100,0 2 020,9 -- --

1 Működési költségvetés 1 975,7 2 100,0 -- 2 020,5---79,1--2 100,0 2 020,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 975,7 2 100,0 -- 2 020,5---79,1--2 100,0 2 020,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 975,7 2 100,0 -- 2 020,5------2 100,0 2 020,9

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 1

KIADÁSOK 9 586,0 9 628,0 -- 9 586,1---41,9--9 628,0 9 586,1 -- --

1 Működési költségvetés 9 586,0 9 628,0 -- 9 586,1---41,9--9 628,0 9 586,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9 586,0 9 628,0 -- 9 586,1---41,9--9 628,0 9 586,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 586,0 9 628,0 -- 9 586,1------9 628,0 9 586,1

Táncművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 2

KIADÁSOK 182,9 182,9 -- 182,9------182,9 182,9 -- --

1 Működési költségvetés 182,9 182,9 -- 182,9------182,9 182,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 182,9 182,9 -- 182,9------182,9 182,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 182,9 182,9 -- 182,9------182,9 182,9

Zeneművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )41 2 3

KIADÁSOK 1 819,7 1 819,7 -- 1 819,7------1 819,7 1 819,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 819,7 1 819,7 -- 1 819,7------1 819,7 1 819,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 819,7 1 819,7 -- 1 819,7------1 819,7 1 819,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 819,7 1 819,7 -- 1 819,7------1 819,7 1 819,7

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )51 1

KIADÁSOK 70 265,1 67 240,0 -- 66 815,6---465,644,467 240,0 66 818,8 -- --

1 Működési költségvetés 70 265,1 67 240,0 -- 66 815,6---465,644,467 240,0 66 818,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 70 265,1 67 240,0 -- 66 815,6---465,644,467 240,0 66 818,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 70 265,1 67 240,0 -- 66 815,6---465,644,467 240,0 66 818,8

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, 
szociális és jóléti szolgáltatások )

51 2

KIADÁSOK -- 6 670,4 -- 3 759,4---2 909,0--6 670,4 3 761,4 -- --

1 Működési költségvetés -- 6 670,4 -- 3 759,4---2 909,0--6 670,4 3 761,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 6 670,4 -- 3 759,4---2 909,0--6 670,4 3 761,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 6 670,4 -- 3 759,4---2 909,0--6 670,4 3 761,4
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Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )12 1

KIADÁSOK 4 500,0 4 500,0 -- 4 499,6---0,4--4 500,0 4 499,6 -- --

1 Működési költségvetés 4 500,0 4 500,0 -- 4 499,6---0,4--4 500,0 4 499,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 500,0 4 500,0 -- 4 499,6---0,4--4 500,0 4 499,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 500,0 4 500,0 -- 4 499,6------4 500,0 4 499,6

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása ( 07509 Egyéb lakás és 
kommunális szolgáltatások (nem bontott) )

12 2

KIADÁSOK 703,2 100,0 -- 1 146,1---0,91 047,0100,0 1 146,1 -- --

1 Működési költségvetés 703,2 100,0 -- 1 146,1---0,91 047,0100,0 1 146,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 703,2 100,0 -- 1 146,1---0,91 047,0100,0 1 146,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 703,2 100,0 -- 1 146,1------100,0 1 146,1

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

12 3

KIADÁSOK 1 170,0 1 770,0 -- 1 770,0------1 770,0 1 770,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 170,0 1 770,0 -- 1 770,0------1 770,0 1 770,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 170,0 1 770,0 -- 1 770,0------1 770,0 1 770,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 170,0 1 770,0 -- 1 770,0------1 770,0 1 770,0

A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

12 4

KIADÁSOK 18 000,0 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0 -- --

1 Működési költségvetés 18 000,0 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18 000,0 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 18 000,0 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

12 5

KIADÁSOK 2 050,0 2 050,0 -- 2 042,4------2 050,0 2 050,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 050,0 2 050,0 -- 2 042,4------2 050,0 2 050,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 050,0 2 050,0 -- 2 042,4------2 050,0 2 050,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 050,0 2 050,0 -- 2 042,4------2 050,0 2 050,0

Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása ( 01114 Helyi önkormányzatok )12 6

KIADÁSOK 113,0 250,0 -- 249,5---0,5--250,0 249,5 -- --

1 Működési költségvetés 113,0 250,0 -- 249,5---0,5--250,0 249,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 113,0 250,0 -- 249,5---0,5--250,0 249,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 113,0 250,0 -- 249,5------250,0 249,5

Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )12 7

KIADÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0 -- --

1 Működési költségvetés 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0
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 / 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

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg 
nem térülő költségeinek támogatása ( 07509 Egyéb lakás és kommunális szolgáltatások (nem bontott) )

12 8

KIADÁSOK -- 280,0 -- 163,2---116,4--280,0 163,6 -- --

1 Működési költségvetés -- 280,0 -- 163,2---116,4--280,0 163,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 280,0 -- 163,2---116,4--280,0 163,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 280,0 -- 163,2------280,0 163,6

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

12 9

KIADÁSOK 2 998,9 3 000,0 -- 3 999,7--999,7--3 000,0 3 999,7 -- --

1 Működési költségvetés -- 3 000,0 -- 3 999,7--999,7--3 000,0 3 999,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 3 000,0 -- 3 999,7--999,7--3 000,0 3 999,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 3 000,0 -- 3 999,7------3 000,0 3 999,7

2 Felhalmozási költségvetés 2 998,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 998,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 998,9 -- -- ---------- --

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások 
)

12 10

KIADÁSOK 354,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 354,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 354,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 354,8 -- -- ---------- --

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

12 11

KIADÁSOK 93,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 93,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 93,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 93,1 -- -- ---------- --

Lakossági közműfejlesztés támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )22 1

KIADÁSOK 16,8 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 16,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16,8 -- -- ---------- --

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, 
felújítása ( 06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás )

22 3 4

KIADÁSOK 400,0 -- -- ---------- -- -- --
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2 Felhalmozási költségvetés 400,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 -- -- ---------- --

Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása ( 01119 
Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )

22 8

KIADÁSOK 22 012,7 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 22 012,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 012,7 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 22 012,7 -- -- ---------- --

Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása ( 12111 Közút, 
híd, autópálya építés )

22 9

KIADÁSOK 250,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 250,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 250,0 -- -- ---------- --

Önkormányzatok rendkívüli támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )32

KIADÁSOK 9 092,1 11 000,0 -- 9 817,4---1 132,6--11 000,0 9 867,4 -- --

1 Működési költségvetés 9 092,1 11 000,0 -- 9 817,4---1 132,6--11 000,0 9 867,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9 092,1 11 000,0 -- 9 817,4---1 132,6--11 000,0 9 867,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 092,1 11 000,0 -- 9 817,4------11 000,0 9 867,4

Önkormányzati elszámolások ( 01114 Helyi önkormányzatok )42

KIADÁSOK 4 247,5 7 118,5 -- 6 268,9--43 363,7-33 068,87 118,5 17 413,4 -- --

1 Működési költségvetés 4 247,5 7 118,5 -- 2 674,5--39 490,4-33 068,87 118,5 13 540,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 247,5 7 118,5 -- 2 674,5--39 490,4-33 068,87 118,5 13 540,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 247,5 7 118,5 -- 2 674,5------7 118,5 13 540,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 594,4--3 873,3---- 3 873,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 594,4--3 873,3---- 3 873,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 594,4-------- 3 873,3

Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció ( 132 Idegenforgalom )42 1

KIADÁSOK 75,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 75,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 75,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 75,0 -- -- ---------- --

Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából ( 01509 
Egyéb általános közszolgáltatások )

42 3

KIADÁSOK 700,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 700,0 -- -- ---------- --
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 700,0 -- -- ---------- --

A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához ( 
08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )

42 5

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

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 700,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 700,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 700,0 -- -- ---------- --

A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi 
és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

42 8

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása ( 1222 Vízi közlekedés működési tevékenységei és 
szolgáltatási )

23 1

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) )

23 2 1

KIADÁSOK 2 599,6 2 000,0 -- 2 727,8--727,8--2 000,0 2 727,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 599,6 2 000,0 -- 2 727,8--727,8--2 000,0 2 727,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 599,6 2 000,0 -- 2 727,8--727,8--2 000,0 2 727,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 599,6 2 000,0 -- 2 727,8------2 000,0 2 727,8

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás ( 01129 Pénzügyi és költségvetési 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

23 2 2

KIADÁSOK 699,0 500,0 -- 868,2--368,2--500,0 868,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 699,0 500,0 -- 868,2--368,2--500,0 868,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 699,0 500,0 -- 868,2--368,2--500,0 868,2

1046



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 699,0 500,0 -- 868,2------500,0 868,2

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )23 2 3

KIADÁSOK 3 699,6 2 500,0 -- 3 817,8--1 317,8--2 500,0 3 817,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 699,6 2 500,0 -- 3 817,8--1 317,8--2 500,0 3 817,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 699,6 2 500,0 -- 3 817,8--1 317,8--2 500,0 3 817,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 699,6 2 500,0 -- 3 817,8------2 500,0 3 817,8

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )23 3

KIADÁSOK 1 117,0 2 500,0 -- 350,4---2 114,6--2 500,0 385,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 117,0 2 500,0 -- 350,4---2 114,6--2 500,0 385,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 117,0 2 500,0 -- 350,4---2 114,6--2 500,0 385,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 117,0 2 500,0 -- 350,4------2 500,0 385,4

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )23 4 1

KIADÁSOK 293,6 300,0 -- 292,0------300,0 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 293,6 300,0 -- 292,0------300,0 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 293,6 300,0 -- 292,0------300,0 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 293,6 300,0 -- 292,0------300,0 300,0

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása ( 08122 Múzeumi tevékenység )23 4 2

KIADÁSOK 136,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 136,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 136,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 136,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) ( 08122 Múzeumi tevékenység )23 4 3

KIADÁSOK 367,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 367,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 367,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 367,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ( 14409 Egyéb 
környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

23 5

KIADÁSOK 83,4 300,0 -- 56,9---243,1--300,0 56,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 83,4 300,0 -- 56,9---243,1--300,0 56,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 83,4 300,0 -- 56,9---243,1--300,0 56,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 83,4 300,0 -- 56,9------300,0 56,9

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása ( 06254 Szociális étkeztetés )23 6

KIADÁSOK 4 261,6 1 000,0 -- 2 776,9--1 777,7--1 000,0 2 777,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 261,6 1 000,0 -- 2 776,9--1 777,7--1 000,0 2 777,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 261,6 1 000,0 -- 2 776,9--1 777,7--1 000,0 2 777,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 261,6 1 000,0 -- 2 776,9------1 000,0 2 777,7
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Pannon Park beruházási projekt támogatása ( 08121 Könyvtári tevékenység )23 7

KIADÁSOK 2 725,0 10 597,0 -- -----10 597,0--10 597,0 -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 725,0 10 597,0 -- -----10 597,0--10 597,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 725,0 10 597,0 -- -----10 597,0--10 597,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 725,0 10 597,0 -- --------10 597,0 --

Hermina garázs beruházás támogatása ( X 1231 )23 8

KIADÁSOK -- 3 200,0 -- -----3 200,0--3 200,0 -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 3 200,0 -- -----3 200,0--3 200,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 3 200,0 -- -----3 200,0--3 200,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 3 200,0 -- --------3 200,0 --

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása ( 
08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

23 9

KIADÁSOK 605,8 723,0 -- 723,0------723,0 723,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 605,8 723,0 -- 723,0------723,0 723,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 605,8 723,0 -- 723,0------723,0 723,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 605,8 723,0 -- 723,0------723,0 723,0

Normafa Park kiemelt beruházás támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )23 10

KIADÁSOK 620,0 620,0 -- 310,0---310,0--620,0 310,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 620,0 620,0 -- 310,0---310,0--620,0 310,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 620,0 620,0 -- 310,0---310,0--620,0 310,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 620,0 620,0 -- 310,0------620,0 310,0

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és 
jóléti szolgáltatások )

23 11

KIADÁSOK -- -- 800,0 656,1---110,0--800,0 690,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 800,0 656,1---110,0--800,0 690,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 800,0 656,1---110,0--800,0 690,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 800,0 656,1------800,0 690,0

Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó 
szervek (nem bontott) )

23 12

KIADÁSOK -- -- 1 944,8 1 883,0---61,8--1 944,8 1 883,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 1 944,8 1 883,0---61,8--1 944,8 1 883,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 1 944,8 1 883,0---61,8--1 944,8 1 883,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 1 944,8 1 883,0------1 944,8 1 883,0

Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakításának támogatása ( 05259 Egyéb rendelői, orvosi, fogorvosi és egyéb 
szakellátások (nem bontott) )

23 13

KIADÁSOK -- -- 350,0 175,0---175,0--350,0 175,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 350,0 175,0---175,0--350,0 175,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 350,0 175,0---175,0--350,0 175,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 350,0 175,0------350,0 175,0

Helyi érdekű települési fejlesztések ( X 1231 )23 14

KIADÁSOK -- -- 4 700,0 -------4 700,04 700,0 -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 4 700,0 -------4 700,04 700,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 4 700,0 -------4 700,04 700,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 4 700,0 --------4 700,0 --

Vis maior támogatás ( 01114 Helyi önkormányzatok )53

KIADÁSOK 6 544,0 7 700,0 -- 5 832,1---1 600,0--7 700,0 6 100,0 -- --

1 Működési költségvetés 6 544,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 544,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6 544,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 7 700,0 -- 5 832,1---1 600,0--7 700,0 6 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 7 700,0 -- 5 832,1---1 600,0--7 700,0 6 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 7 700,0 -- 5 832,1------7 700,0 6 100,0

A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka ( 0640 Máshová nem sorolt 
társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )

4

KIADÁSOK -- -- -- 3 229,7--619,82 610,0-- 3 229,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 3 229,7--619,82 610,0-- 3 229,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3 229,7--619,82 610,0-- 3 229,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 229,7-------- 3 229,8

Kulturális illetménypótlék ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )5

KIADÁSOK -- -- -- 2 706,6--2 696,710,0-- 2 706,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 706,6--2 696,710,0-- 2 706,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 706,6--2 696,710,0-- 2 706,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 706,6-------- 2 706,7

Dég község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )16

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

Jászivány község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )26

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

Pitvaros község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )17
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

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

Tiszaigar község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )27

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

Komádi város infrastruktúra fejlesztése ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8

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

Göd Város infrastruktúrális fejlesztése ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )9

KIADÁSOK -- -- -- 628,8--628,8---- 628,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 628,8--628,8---- 628,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 628,8--628,8---- 628,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 628,8-------- 628,8

Abaújszántó város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )19

KIADÁSOK 29,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 29,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 29,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 29,0 -- -- ---------- --

Alcsútdoboz község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )29

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Ambrózfalva község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )39

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Apátfalva község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )49

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

2 Felhalmozási költségvetés 200,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

Balatonfőkajár község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )59

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Balatonfüred Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )69

KIADÁSOK 72,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 72,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 72,0 -- -- ---------- --

Balatonlelle város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )79

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Balatonszepezd község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )89

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Balmazújváros város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )99

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Baracska község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )109

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Barnag község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )119

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Bátonyterenye Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )129

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Bázakerettye község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )139

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Bicske város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )149

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Boconád község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )159

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

2 Felhalmozási költségvetés 4,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4,0 -- -- ---------- --

Budakalász város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )169

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Budapest III. kerület feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )179

KIADÁSOK 1 595,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 595,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 595,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 595,0 -- -- ---------- --

Cegléd város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )189

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Csabdi község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )199

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 
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2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 
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módosított 

előirányzat
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Fejezeti 
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Intézményi 
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2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Csaholc község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )209

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Csákvár város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )219

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Csanádalberti község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )229

KIADÁSOK 128,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 128,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 128,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 128,5 -- -- ---------- --

Császártöltés község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )239

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Csávoly község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )249

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Csepreg Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )259

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Csopak község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )269

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Csurgó város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )279

KIADÁSOK 80,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 80,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 80,0 -- -- ---------- --

Drávagárdony Község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )299

KIADÁSOK 25,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25,0 -- -- ---------- --

Ecséd község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )309

KIADÁSOK 40,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 40,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40,0 -- -- ---------- --

Erdőtelek község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )319

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Fegyvernek város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )329

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Felcsút község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )339

KIADÁSOK 40,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 40,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40,0 -- -- ---------- --

Felsőörs község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )349

KIADÁSOK 28,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 28,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 28,0 -- -- ---------- --

Földeák község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )359
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előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosítás
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módosítás

Intézményi 
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2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 80,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 80,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 80,0 -- -- ---------- --

Füzér község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )369

KIADÁSOK 29,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 29,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 29,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 29,0 -- -- ---------- --

Gárdony város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )379

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Gasztony község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )389

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Gyúró község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )399

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Harkány város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )409

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Hárskút község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )419

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Heréd község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )429

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Herend város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )439

KIADÁSOK 80,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 80,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 80,0 -- -- ---------- --

Heves város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )449

KIADÁSOK 40,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 40,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40,0 -- -- ---------- --

Hevesvezekény község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )459

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )469

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

Jánossomorja város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )479

KIADÁSOK 41,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 41,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 41,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 41,0 -- -- ---------- --

Kajászó község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )499

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Káloz község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )509

KIADÁSOK 32,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 32,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Kápolnásnyék község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )519

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

2 Felhalmozási költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

Karcag város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )529

KIADÁSOK 60,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 60,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 60,0 -- -- ---------- --

Kemestaródfa község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )539

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Kesznyéten község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )549

KIADÁSOK 3,0 -- -- ---------- -- -- --

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

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

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

Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )559

KIADÁSOK 65,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 65,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 65,0 -- -- ---------- --

Kisbér város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )569

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Kisköre város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )579

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Kiskunmajsa város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )589

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Kisvárda Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )599

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Kőszeg város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )609

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Kötegyán község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )619

KIADÁSOK 2,0 -- -- ---------- -- -- --

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2,0 -- -- ---------- --

Kunhegyes város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )629

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )639

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )649

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

2 Felhalmozási költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

Lenti Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )659

KIADÁSOK 700,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 700,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 700,0 -- -- ---------- --

Lovasberény község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )669

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Magyarcsanád község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )679

KIADÁSOK 240,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 240,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 240,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 240,0 -- -- ---------- --

Magyarnádalja község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )689

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Makó város feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )699

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Mány község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )709

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Maroslele község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )719

KIADÁSOK 140,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 140,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 140,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 140,0 -- -- ---------- --

Mártély község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )729

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Mecsér község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )739
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 3,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 -- -- ---------- --

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

Mezőcsát Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )749

KIADÁSOK 450,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 450,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 450,0 -- -- ---------- --

Mezőhegyes város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )759

KIADÁSOK 51,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 51,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 51,0 -- -- ---------- --

Mezőzombor község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )769

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Monok község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )779

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Monor város feladatainak támogatása I. ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )789

KIADÁSOK 250,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 250,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 250,0 -- -- ---------- --

Monor város feladatainak támogatása II. ( 01114 Helyi önkormányzatok )799

KIADÁSOK 1 250,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 250,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 250,0 -- -- ---------- --

Monostorapályi község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )809

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Monoszló község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )819

KIADÁSOK 9,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 9,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9,5 -- -- ---------- --

Mór város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )829

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

2 Felhalmozási költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása ( 121 Közúti közlekedési tevékenységek )10

KIADÁSOK -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 110,0-------- 110,0

Nagylak község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )110

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Nagyrozvágy község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )210

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Nagyvenyim község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )310

KIADÁSOK 40,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 40,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40,0 -- -- ---------- --

Nemesnádudvar község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )410

KIADÁSOK 28,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 28,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 28,0 -- -- ---------- --
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előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Nyíradony város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )510

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Óföldeák község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )610

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8,0 -- -- ---------- --

Olaszfalu község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )710

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Pápa város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )810

KIADÁSOK 482,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 482,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 482,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 482,0 -- -- ---------- --

Pilis város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )910

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Pomáz város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1110

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

2 Felhalmozási költségvetés 400,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 -- -- ---------- --

Putnok város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1210

KIADÁSOK 38,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 38,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 38,0 -- -- ---------- --

Rakamaz város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1310

KIADÁSOK 80,0 -- -- ---------- -- -- --
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2017. évi 
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2 Felhalmozási költségvetés 80,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 80,0 -- -- ---------- --

Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1410

KIADÁSOK 25,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25,0 -- -- ---------- --

Rönök község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1510

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Sárazsadány község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1610

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Sárospatak város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1710

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Szabadszállás város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1810

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Szank község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1910

KIADÁSOK 40,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 40,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40,0 -- -- ---------- --

Szegilong község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2010

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

2 Felhalmozási költségvetés 9,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,0 -- -- ---------- --
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2017. évi 
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9,0 -- -- ---------- --

Székkutas község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2110

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Szentantalfa község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2210

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Szentjakabfa község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2310

KIADÁSOK 2,5 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2,5 -- -- ---------- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2,5 -- -- ---------- --

Szerencs Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2410

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

2 Felhalmozási költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --

Szikszó város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2510

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Tabajd község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2610

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Tagyon község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2710

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Taktaszada község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )2810
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módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 35,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 35,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 35,0 -- -- ---------- --

Tarcal község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2910

KIADÁSOK 6,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 6,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6,0 -- -- ---------- --

Tarpa nagyközség feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3010

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Tata város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3110

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Tiszagyenda község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3210

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Tiszaladány község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3410

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Tiszatardos község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3510

KIADÁSOK 25,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25,0 -- -- ---------- --

Tiszatarján község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3610

KIADÁSOK 106,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 106,0 -- -- ---------- --
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 106,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 106,0 -- -- ---------- --

Tokaj város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3710

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Tordas község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3810

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3910

KIADÁSOK 2,0 -- -- ---------- -- -- --

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2,0 -- -- ---------- --

Tornyosnémeti község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4010

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8,0 -- -- ---------- --

Tótvázsony község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4110

KIADÁSOK 17,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 17,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 17,0 -- -- ---------- --

Vác város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4210

KIADÁSOK 2 000,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 000,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 000,0 -- -- ---------- --

Vaja város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4310

KIADÁSOK 37,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 37,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 37,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 37,0 -- -- ---------- --
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2017. évi 
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Vál község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4410

KIADÁSOK 40,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 40,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40,0 -- -- ---------- --

Városnamény város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4510

KIADÁSOK 112,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 112,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 112,0 -- -- ---------- --

Vereb község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4610

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Verseg község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4710

KIADÁSOK 27,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 27,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 27,0 -- -- ---------- --

Veszprémfajsz község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4810

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Vöröstó község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )4910

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Zajta község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )5010

KIADÁSOK 2,0 -- -- ---------- -- -- --

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2,0 -- -- ---------- --

Zalaapáti község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )5110

KIADÁSOK 51,0 -- -- ---------- -- -- --
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2 Felhalmozási költségvetés 51,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 51,0 -- -- ---------- --

Zánka község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )5210

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Zsombó község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )5310

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása ( 
121 Közúti közlekedési tevékenységek )

11

KIADÁSOK -- -- -- 122,0--122,0---- 122,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 122,0--122,0---- 122,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 122,0--122,0---- 122,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 122,0-------- 122,0

Abádszalók Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )112

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )212

KIADÁSOK -- -- -- 57,0--57,0---- 57,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 57,0--57,0---- 57,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 57,0--57,0---- 57,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 57,0-------- 57,0

Ajak Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )312

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

Albertirsa Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )412

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

Alsózsolca Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )512

KIADÁSOK -- -- -- 12,0--12,0---- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0--12,0---- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0--12,0---- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Baja Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )612

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

Bakonynána Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )712

KIADÁSOK -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 45,0-------- 45,0

Baktalórántháza Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )812

KIADÁSOK -- -- -- 73,4--73,4---- 73,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 73,4--73,4---- 73,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 73,4--73,4---- 73,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 73,4-------- 73,4

Balassagyarmat Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )912

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

Balatonakali Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1012

KIADÁSOK -- -- -- 26,6--26,6---- 26,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 26,6--26,6---- 26,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 26,6--26,6---- 26,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 26,6-------- 26,6

Balatonalmádi Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1112

KIADÁSOK -- -- -- 120,0--120,0---- 120,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 120,0--120,0---- 120,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 120,0--120,0---- 120,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 120,0-------- 120,0
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Balatonfüred Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1212

KIADÁSOK -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 160,0-------- 160,0

Balatonkenese Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1312

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

Balatonmáriafürdő Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

1412

KIADÁSOK -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 110,0-------- 110,0

Balatonszepezd Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1512

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

Balatonszőlős Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1612

KIADÁSOK -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,0-------- 13,0

Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1712

KIADÁSOK -- -- -- 313,0--480,0---- 480,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 313,0--480,0---- 480,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 313,0--480,0---- 480,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 313,0-------- 480,0

Balogunyom Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1812

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

Bánd Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1912
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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

Bánokszentgyörgy Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2012

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

Csabdi Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2112

KIADÁSOK -- -- -- 203,0--203,0---- 203,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 203,0--203,0---- 203,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 203,0--203,0---- 203,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 203,0-------- 203,0

Bárdudvarnok Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2212

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

Beled Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2312

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

Berekfürdő Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2412

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

Berettyóújfalu Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2512

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2612

KIADÁSOK -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,0-------- 60,0

Beszterec Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2712

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

Biharkeresztes Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2812

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

Bihartorda Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2912

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

Biri Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3012

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

Boconád Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3112

KIADÁSOK -- -- -- 3,5--3,5---- 3,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,5--3,5---- 3,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,5--3,5---- 3,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,5-------- 3,5

Bócsa község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3212

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

Bocska Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3312

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
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Bocskaikert Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3412

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

Bodmér Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3512

KIADÁSOK -- -- -- 18,1--30,0---- 30,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 18,1--30,0---- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 18,1--30,0---- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 18,1-------- 30,0

Boldogkőváralja Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3612

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Bonyhád város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3712

KIADÁSOK -- -- -- 674,0--674,0---- 674,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 674,0--674,0---- 674,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 674,0--674,0---- 674,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 674,0-------- 674,0

Budakeszi Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3812

KIADÁSOK -- -- -- 22,5--22,5---- 22,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 22,5--22,5---- 22,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 22,5--22,5---- 22,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22,5-------- 22,5

Budapest II. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3912

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

Budapest III. kerület feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4012

KIADÁSOK -- -- -- 380,5--380,5---- 380,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 380,5--380,5---- 380,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 380,5--380,5---- 380,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 380,5-------- 380,5

Budapest V. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4112

KIADÁSOK -- -- -- 1 572,1--3 200,0---- 3 200,0 -- --

1073



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 572,1--3 200,0---- 3 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 572,1--3 200,0---- 3 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 572,1-------- 3 200,0

Budapest VIII. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4212

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

Budapest XI. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4312

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 XVIII. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4412

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

Budapest XX. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4512

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4612

KIADÁSOK -- -- -- 324,5--800,0---- 800,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 324,5--800,0---- 800,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 324,5--800,0---- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 324,5-------- 800,0

Budapest IX. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4712

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

Bükkaranyos Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4812

KIADÁSOK -- -- -- 306,7--306,7---- 306,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 306,7--306,7---- 306,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 306,7--306,7---- 306,7
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 306,7-------- 306,7

Cegléd Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4912

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5012

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

Cigánd Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5112

KIADÁSOK -- -- -- 104,5--104,5---- 104,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 104,5--104,5---- 104,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 104,5--104,5---- 104,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 104,5-------- 104,5

Csaholc Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5212

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Csákvár Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5312

KIADÁSOK -- -- -- 101,8--450,0---- 450,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 101,8--450,0---- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 101,8--450,0---- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 101,8-------- 450,0

Csanádalberti Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5412

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

Csépa Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5512

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 II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5612
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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

Csévharaszt Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5712

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

Csobád Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5812

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

Csopak Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5912

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

Csörög Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6012

KIADÁSOK -- -- -- 125,0--125,0---- 125,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 125,0--125,0---- 125,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 125,0--125,0---- 125,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 125,0-------- 125,0

Csurgó Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6112

KIADÁSOK -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0

Dabas város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6212

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

Dány Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6312

KIADÁSOK -- -- -- 250,0--250,0---- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 250,0--250,0---- 250,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 250,0--250,0---- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 250,0-------- 250,0

Dég Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6412

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

Demecser Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6512

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

Dombrád Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6612

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

Döge Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6712

KIADÁSOK -- -- -- 165,0--300,0---- 300,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 165,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 165,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 165,0-------- 300,0

Dunaharaszti Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6812

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

Ecséd Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6912

KIADÁSOK -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,0-------- 13,0

Emőd Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7012

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
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Encs Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7112

KIADÁSOK -- -- -- 31,0--31,0---- 31,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 31,0--31,0---- 31,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 31,0--31,0---- 31,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 31,0-------- 31,0

Encsencs Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7212

KIADÁSOK -- -- -- 44,1--44,1---- 44,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 44,1--44,1---- 44,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 44,1--44,1---- 44,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 44,1-------- 44,1

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )7312

KIADÁSOK 700,0 -- -- 22,0--22,0---- 22,0 -- --

1 Működési költségvetés 700,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 700,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 700,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 22,0--22,0---- 22,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 22,0--22,0---- 22,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22,0-------- 22,0

Erdőkertes Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7412

KIADÁSOK -- -- -- 12,0--12,0---- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0--12,0---- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0--12,0---- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Érsekvadkert Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7512

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

Esztergom Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7612

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

Felcsút Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7712

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
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Felsőpetény Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7812

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

Fertőendréd Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7912

KIADÁSOK -- -- -- 40,6--40,6---- 40,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,6--40,6---- 40,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 40,6--40,6---- 40,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,6-------- 40,6

Fülöpszállás Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8012

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

Füzér Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8112

KIADÁSOK -- -- -- 62,7--62,7---- 62,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 62,7--62,7---- 62,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 62,7--62,7---- 62,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 62,7-------- 62,7

Füzesgyarmat Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8212

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

Gégény Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8312

KIADÁSOK -- -- -- 30,4--30,4---- 30,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,4--30,4---- 30,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,4--30,4---- 30,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,4-------- 30,4

Gerendás Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8412

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

Gomba Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8512
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KIADÁSOK -- -- -- 36,0--36,0---- 36,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 36,0--36,0---- 36,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 36,0--36,0---- 36,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 36,0-------- 36,0

Gönc Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8612

KIADÁSOK -- -- -- 800,0--800,0---- 800,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 800,0--800,0---- 800,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 800,0--800,0---- 800,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 800,0-------- 800,0

Gyál Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )8712

KIADÁSOK -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 500,0-------- 1 500,0

Hajdúnánás Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )113

KIADÁSOK -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,0-------- 60,0

Harasztifalu Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )213

KIADÁSOK -- -- -- 7,5--7,5---- 7,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,5--7,5---- 7,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,5--7,5---- 7,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,5-------- 7,5

Harkány Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )313

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )413

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

Hegyfalu Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )513

KIADÁSOK -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0

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

Hejőkeresztúr Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )613

KIADÁSOK -- -- -- 207,0--207,0---- 207,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 207,0--207,0---- 207,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 207,0--207,0---- 207,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 207,0-------- 207,0

Hejőpapi Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )713

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

Hejőszalonta Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )813

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

Hercegkút Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )913

KIADÁSOK -- -- -- 7,4--7,4---- 7,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,4--7,4---- 7,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,4--7,4---- 7,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,4-------- 7,4

Hodász Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1013

KIADÁSOK -- -- -- 99,9--99,9---- 99,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 99,9--99,9---- 99,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 99,9--99,9---- 99,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 99,9-------- 99,9

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei 
és szolgáltatásai )

1113

KIADÁSOK -- -- -- 2 185,0--2 500,0---- 2 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 185,0--2 500,0---- 2 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 185,0--2 500,0---- 2 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 185,0-------- 2 500,0

Homrogd Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1213

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
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Horvátzsidány Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1313

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

Hosszúpereszteg Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1413

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1513

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

Ipolyvece Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1613

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

Jánosháza Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1713

KIADÁSOK -- -- -- 43,0--43,0---- 43,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 43,0--43,0---- 43,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 43,0--43,0---- 43,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 43,0-------- 43,0

Jánossomorja Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1813

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

Jármi Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1913

KIADÁSOK -- -- -- 60,5--60,5---- 60,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 60,5--60,5---- 60,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 60,5--60,5---- 60,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,5-------- 60,5

Jászágó Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2013
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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

Jászdózsa Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2113

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

Jászivány Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2213

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

Kadarkút Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2313

KIADÁSOK -- -- -- 60,2--60,2---- 60,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 60,2--60,2---- 60,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 60,2--60,2---- 60,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,2-------- 60,2

Kálmánháza Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2413

KIADÁSOK -- -- -- 68,8--68,8---- 68,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 68,8--68,8---- 68,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 68,8--68,8---- 68,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 68,8-------- 68,8

Kántorjánosi Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2513

KIADÁSOK -- -- -- 58,0--58,0---- 58,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 58,0--58,0---- 58,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 58,0--58,0---- 58,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 58,0-------- 58,0

Kány Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2613

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

Kápolnásnyék Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2713

KIADÁSOK -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 70,0-------- 70,0

Kaposkeresztúr Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2813

KIADÁSOK -- -- -- 18,0--18,0---- 18,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 18,0--18,0---- 18,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 18,0--18,0---- 18,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 18,0-------- 18,0

Kapuvár Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2913

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

Karcsa Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3013

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

Káva Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3113

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

Kék Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3213

KIADÁSOK -- -- -- 260,0--260,0---- 260,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 260,0--260,0---- 260,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 260,0--260,0---- 260,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 260,0-------- 260,0

Kemecse Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3313

KIADÁSOK -- -- -- 16,2--250,0---- 250,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 16,2--250,0---- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 16,2--250,0---- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,2-------- 250,0

Kerekegyháza Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3413

KIADÁSOK -- -- -- 26,8--26,8---- 26,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 26,8--26,8---- 26,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 26,8--26,8---- 26,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 26,8-------- 26,8
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Kerékteleki Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3513

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

Kesztölc Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3613

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

Kétpó Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3713

KIADÁSOK -- -- -- 68,0--68,0---- 68,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 68,0--68,0---- 68,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 68,0--68,0---- 68,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 68,0-------- 68,0

Királyhegyes Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3813

KIADÁSOK -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 110,0-------- 110,0

Kisbér Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3913

KIADÁSOK -- -- -- 185,0--185,0---- 185,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 185,0--185,0---- 185,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 185,0--185,0---- 185,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 185,0-------- 185,0

Kiskunhalas Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4013

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

Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4113

KIADÁSOK -- -- -- ----1 015,0-904,0-- 111,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----1 015,0-904,0-- 111,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----1 015,0-904,0-- 111,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 111,0

Kistarcsa város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )4213

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

Kistokaj Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4313

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----400,0-400,0-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----400,0-400,0-- --

Kisvárda Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4413

KIADÁSOK -- -- -- 1 690,0--1 690,0---- 1 690,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 690,0--1 690,0---- 1 690,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 690,0--1 690,0---- 1 690,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 690,0-------- 1 690,0

Kocsord Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4513

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

Komádi Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4613

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

Komló Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4713

KIADÁSOK -- -- -- 385,0--385,0---- 385,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 385,0--385,0---- 385,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 385,0--385,0---- 385,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 385,0-------- 385,0

Komoró Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4813

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

Konyár Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4913

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
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Kópháza Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5013

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

Kömpöc Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5113

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

Körmend Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5213

KIADÁSOK 50,0 -- -- 160,0--160,0---- 160,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- 160,0--160,0---- 160,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- 160,0--160,0---- 160,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- 160,0-------- 160,0

Kőröstetétlen Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5313

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

Kőszeg Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5413

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

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5513

KIADÁSOK -- -- -- 150,0--450,0---- 450,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0--450,0---- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0--450,0---- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 450,0

Kupa Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5613

KIADÁSOK -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5

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

Lenti Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5713

KIADÁSOK -- -- -- 500,0--500,0---- 500,0 -- --
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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

Levelek Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5813

KIADÁSOK -- -- -- 95,9--95,9---- 95,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 95,9--95,9---- 95,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 95,9--95,9---- 95,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 95,9-------- 95,9

Lórév Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5913

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

Lovasberény Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6013

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

Mád község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )6113

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6213

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

Magyarcsanád Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6313

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

Magyarnándor Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6413

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
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

Mány Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6513

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

Máriapócs Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6613

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

Márkó Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6713

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

Maroslele Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6813

KIADÁSOK -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 70,0-------- 70,0

Mátraverebély Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6913

KIADÁSOK -- -- -- 96,0--96,0---- 96,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 96,0--96,0---- 96,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 96,0--96,0---- 96,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 96,0-------- 96,0

Mélykút Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7013

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7113

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7213
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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

Mérk Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7313

KIADÁSOK -- -- -- 93,5--93,5---- 93,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 93,5--93,5---- 93,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 93,5--93,5---- 93,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 93,5-------- 93,5

Mesterháza Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7413

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

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

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

Mezőkomárom Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7513

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

Mezőkövesd Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )7613

KIADÁSOK -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 700,0--700,0---- 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 700,0-------- 700,0

Mezőtúr Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )7713

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

Miháld Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7813

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

Mikosszéplak Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7913

KIADÁSOK -- -- -- ----3,0---- 3,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----3,0---- 3,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----3,0---- 3,0

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

Mindszent Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8013

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

Monor Város feladatainak támogatása III. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8113

KIADÁSOK -- -- -- 280,1--450,0---- 450,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 280,1--450,0---- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 280,1--450,0---- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 280,1-------- 450,0

Monostorpályi Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8213

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8313

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

Nagyér Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8413

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

Nagykáta Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8513

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

Nagykölked Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8613

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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Nagymaros Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8713

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

Nagyút Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8813

KIADÁSOK -- -- -- 3,6--3,6---- 3,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,6--3,6---- 3,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,6--3,6---- 3,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,6-------- 3,6

Nagyvisnyó Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8913

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

Napkor Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )9013

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

Nemesborzova Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )9113

KIADÁSOK -- -- -- 8,1--8,1---- 8,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 8,1--8,1---- 8,1

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,1-------- 8,1

Nemesnádudvar Község feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

9213

KIADÁSOK -- -- -- 58,0--58,0---- 58,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 58,0--58,0---- 58,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 58,0--58,0---- 58,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 58,0-------- 58,0

Nemesvita Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )9313

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

Neszmély Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )9413

1092



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

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

Nézsa Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )9513

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

Nyárád Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )114

KIADÁSOK -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 110,0-------- 110,0

Nyárlőrinc Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )214

KIADÁSOK -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 45,0-------- 45,0

Nyársapát Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )314

KIADÁSOK -- -- -- 121,0--121,0---- 121,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 121,0--121,0---- 121,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 121,0--121,0---- 121,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 121,0-------- 121,0

Nyésta Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )414

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

Nyíradony Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )514

KIADÁSOK -- -- -- 345,0--345,0---- 345,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 345,0--345,0---- 345,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 345,0--345,0---- 345,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 345,0-------- 345,0

Nyírbéltek Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )614

KIADÁSOK -- -- -- 87,7--87,7---- 87,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 87,7--87,7---- 87,7
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 87,7--87,7---- 87,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 87,7-------- 87,7

Nyírbogát Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )714

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )814

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

Nyíribrony Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )914

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

Nyírlugos Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1014

KIADÁSOK -- -- -- 62,4--62,4---- 62,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 62,4--62,4---- 62,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 62,4--62,4---- 62,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 62,4-------- 62,4

Nyírpilis Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1114

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

Nyírtét Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1214

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

Nyírtura Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1314

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
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Nyírvasvári Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1414

KIADÁSOK -- -- -- 69,3--69,3---- 69,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 69,3--69,3---- 69,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 69,3--69,3---- 69,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 69,3-------- 69,3

Nyúl Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1514

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

Óbudavár Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1614

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1714

KIADÁSOK -- -- -- 55,2--55,2---- 55,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 55,2--55,2---- 55,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 55,2--55,2---- 55,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 55,2-------- 55,2

Okány Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1814

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

Ónod Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1914

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

Ömböly Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2014

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

Pánd Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2114

KIADÁSOK -- -- -- 35,0--35,0---- 35,0 -- --
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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

Panyola Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2214

KIADÁSOK -- -- -- 35,2--35,2---- 35,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 35,2--35,2---- 35,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 35,2--35,2---- 35,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 35,2-------- 35,2

Pap Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2314

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

Pápa Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2414

KIADÁSOK -- -- -- 650,0--650,0---- 650,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 650,0--650,0---- 650,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 650,0--650,0---- 650,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 650,0-------- 650,0

Patvarc Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2514

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

Pátyod Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2614

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

Pécel Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2714

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2814

KIADÁSOK -- -- -- 101,0--101,0---- 101,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 101,0--101,0---- 101,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 101,0--101,0---- 101,0
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 101,0-------- 101,0

Penészlek Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2914

KIADÁSOK -- -- -- 49,3--49,3---- 49,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 49,3--49,3---- 49,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 49,3--49,3---- 49,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 49,3-------- 49,3

Perecse Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3014

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

Péteri Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3114

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--40,0---- 40,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--40,0---- 40,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--40,0---- 40,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 40,0

Petőfiszállás Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3214

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

Pilis Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3314

KIADÁSOK -- -- -- 350,0--350,0---- 350,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 350,0--350,0---- 350,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 350,0--350,0---- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 350,0-------- 350,0

Pilismarót Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3414

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

Piricse Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3514

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

Pirtó Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3614
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előirányzat

Kormány 
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hatáskörű 
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2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

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

Pomáz Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3714

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

Porva Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3814

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

Prügy Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3914

KIADÁSOK -- -- -- 7,0--7,0---- 7,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,0--7,0---- 7,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,0--7,0---- 7,0

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

Putnok Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4014

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

Ráckeve Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4114

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4214

KIADÁSOK -- -- -- 12,2--12,2---- 12,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,2--12,2---- 12,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,2--12,2---- 12,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,2-------- 12,2

Ragály Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4314

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Rákócziújfalu Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4414

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

Rudolftelep Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4514

KIADÁSOK -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 45,0--45,0---- 45,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 45,0-------- 45,0

Rum Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4614

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

Sajóhídvég Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4714

KIADÁSOK -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 160,0-------- 160,0

Sajósenye Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4814

KIADÁSOK -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5

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

Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4914

KIADÁSOK -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 500,0-------- 1 500,0

Sárbogárd Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5014

KIADÁSOK -- -- -- ----150,0---- 150,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----150,0---- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----150,0---- 150,0
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Sárospatak Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5114

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

Sarród Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5214

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

Sárvár Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5314

KIADÁSOK -- -- -- 2 060,0--2 060,0---- 2 060,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 060,0--2 060,0---- 2 060,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 060,0--2 060,0---- 2 060,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 060,0-------- 2 060,0

Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5414

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

Sellye Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5514

KIADÁSOK -- -- -- 8,5--8,5---- 8,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 8,5--8,5---- 8,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 8,5--8,5---- 8,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,5-------- 8,5

Somogycsicsó Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5614

KIADÁSOK -- -- -- 13,4--13,4---- 13,4 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,4--13,4---- 13,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,4--13,4---- 13,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,4-------- 13,4

Sonkád Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5714

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

Söpte Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5814
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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

Sülysáp Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5914

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

Szany Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6014

KIADÁSOK -- -- -- 12,6--12,6---- 12,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,6--12,6---- 12,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,6--12,6---- 12,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,6-------- 12,6

Szécsényfelfalu Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6114

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

Szeged Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

6214

KIADÁSOK -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 500,0-------- 1 500,0

Székkutas Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6314

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

Szemere Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6414

KIADÁSOK -- -- -- 170,0--170,0---- 170,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 170,0--170,0---- 170,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 170,0--170,0---- 170,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 170,0-------- 170,0

Szenta Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6514

KIADÁSOK -- -- -- 60,0--60,0---- 60,0 -- --
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2017. évi 

teljesítés

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

Szente Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6614

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

Szerencs Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6714

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

Szergény Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6814

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

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

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

Szihalom Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6914

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

Szikszó Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7014

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

Szilaspogony Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7114

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,7--3,7---- 3,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,7--3,7---- 3,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,7-------- 3,7

Szirák Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7214

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
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Szűcsi Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7314

KIADÁSOK -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,0-------- 13,0

Tahitótfalu Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )115

KIADÁSOK -- -- -- 350,0--350,0---- 350,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 350,0--350,0---- 350,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 350,0--350,0---- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 350,0-------- 350,0

Taktabáj Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )215

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

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

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

Taktaharkány Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

315

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

Tápiószecső Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )415

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

Tápiószőlős Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )515

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

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

Tápszentmiklós Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )615

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
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Tarcal Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )715

KIADÁSOK -- -- -- 55,0--55,0---- 55,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 55,0--55,0---- 55,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 55,0--55,0---- 55,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 55,0-------- 55,0

Tardos Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )815

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

Tarpa Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )915

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1015

KIADÁSOK -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,0--13,0---- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,0-------- 13,0

Tés Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1115

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

Tetétlen Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1215

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

Tiborszállás Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1315

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1415

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --
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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

Tiszabábolna Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1515

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

Tiszafüred Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1615

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

Tiszajenő Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1715

KIADÁSOK -- -- -- 10,3--10,3---- 10,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,3--10,3---- 10,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,3--10,3---- 10,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,3-------- 10,3

Tiszakarád Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1815

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

Tiszakóród Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1915

KIADÁSOK -- -- -- 41,5--41,5---- 41,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 41,5--41,5---- 41,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 41,5--41,5---- 41,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 41,5-------- 41,5

Tiszaroff Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2015

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

Tiszasas Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2115

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
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Tiszaszentimre Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2215

KIADÁSOK -- -- -- 66,0--66,0---- 66,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 66,0--66,0---- 66,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 66,0--66,0---- 66,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 66,0-------- 66,0

Tiszaszőlős Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2315

KIADÁSOK -- -- -- 39,0--39,0---- 39,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 39,0--39,0---- 39,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 39,0--39,0---- 39,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 39,0-------- 39,0

Tiszatarján Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2415

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

Tiszatelek Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2515

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

Tiszavárkony Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2615

KIADÁSOK -- -- -- 13,1--13,1---- 13,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,1--13,1---- 13,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,1--13,1---- 13,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,1-------- 13,1

Tivadar Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2715

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

Tokaj Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2815

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

Tolcsva Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2915
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KIADÁSOK -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

Tomajmonostora Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3015

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

Tomor Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3115

KIADÁSOK -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 6,5--6,5---- 6,5

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

Tordas Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3215

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

Tornyiszentmiklós Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3315

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

Tornyospálca Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3415

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

Tótújfalu Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3515

KIADÁSOK -- -- -- 9,2--9,2---- 9,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 9,2--9,2---- 9,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 9,2--9,2---- 9,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 9,2-------- 9,2

Túrkeve Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3615

KIADÁSOK -- -- -- ----50,0---- 50,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----50,0---- 50,0
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előirányzat

2017. évi 
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 50,0

Újhartyán Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3715

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

Újkenéz Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3815

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

Újkígyós Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3915

KIADÁSOK -- -- -- 14,0--14,0---- 14,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 14,0--14,0---- 14,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 14,0--14,0---- 14,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 14,0-------- 14,0

Újlengyel Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4015

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

Újszász Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4115

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

Úrkút Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4215

KIADÁSOK -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 70,0--70,0---- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 70,0-------- 70,0

Üllő Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4315

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
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Vaja Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4415

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

Vajta Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4515

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4615

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

Vámoscsalád Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4715

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

Váralja Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4815

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

Várpalota Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4915

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

Vasvár Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5015

KIADÁSOK -- -- -- 210,0--210,0---- 210,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 210,0--210,0---- 210,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 210,0--210,0---- 210,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 210,0-------- 210,0

Vászoly Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5115

KIADÁSOK -- -- -- 75,0--75,0---- 75,0 -- --
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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

Vasszilvágy Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5215

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

Vecsés Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5315

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

Velence Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5415

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 ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5515

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

Vezseny Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5615

KIADÁSOK -- -- -- 5,2--5,2---- 5,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,2--5,2---- 5,2

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,2-------- 5,2

Vizsoly Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5715

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

Zajta Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5815

KIADÁSOK -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0 -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,0-------- 2,0

Zalaapáti Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5915

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

Zalaszentjakab Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6015

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

Zsáka Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6115

KIADÁSOK -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,8-------- 7,8

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek 
(nem bontott) )

16

KIADÁSOK -- -- -- 4 455,0---3 040,07 500,0-- 4 460,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 4 455,0---3 040,07 500,0-- 4 460,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4 455,0---3 040,07 500,0-- 4 460,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4 455,0-------- 4 460,0

A kőszegi „KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék” nemzeti program megvalósításával kapcsolatos feladatok 
támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )

17

KIADÁSOK -- -- -- 93,0----93,0-- 93,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 93,0----93,0-- 93,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 93,0----93,0-- 93,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 93,0-------- 93,0

Verseg Község támogatása bírósági eljárás lezárása érdekében ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem 
bontott) )

18

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat 
támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

19

KIADÁSOK -- -- -- 328,9----328,9-- 328,9 -- --
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2017. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 328,9----328,9-- 328,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 328,9----328,9-- 328,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 328,9-------- 328,9

A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása ( 08119 Egyéb sport és 
szabadidős tevékenységek (nem bontott) )

20

KIADÁSOK -- -- -- 2 894,0----2 894,0-- 2 894,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 894,0----2 894,0-- 2 894,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 894,0----2 894,0-- 2 894,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 894,0-------- 2 894,0

Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

21

KIADÁSOK -- -- -- 128,1----128,1-- 128,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 128,1----128,1-- 128,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 128,1----128,1-- 128,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 128,1-------- 128,1

Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

22

KIADÁSOK -- -- -- 622,3----622,3-- 622,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 622,3----622,3-- 622,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 622,3----622,3-- 622,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 622,3-------- 622,3

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának 
kompenzációja ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )

23

KIADÁSOK -- -- -- 5 624,8----5 624,8-- 5 624,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 5 624,8----5 624,8-- 5 624,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 5 624,8----5 624,8-- 5 624,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5 624,8-------- 5 624,8

A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )24

KIADÁSOK -- -- -- 2 792,3---7,02 799,3-- 2 792,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 792,3---7,02 799,3-- 2 792,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 792,3---7,02 799,3-- 2 792,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 792,3-------- 2 792,3

Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása ( 04106 Fogyatékosok alapfokú speciális képzése )25

KIADÁSOK -- -- -- 6 137,0--6 127,010,0-- 6 137,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 6 137,0--6 127,010,0-- 6 137,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6 137,0--6 127,010,0-- 6 137,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6 137,0-------- 6 137,0
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Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )26

KIADÁSOK -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 700,0----700,0-- 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 700,0-------- 700,0

Gerjen Község Önkormányzatának támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )27

KIADÁSOK -- -- -- 12,0----52,0-- 52,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0----52,0-- 52,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0----52,0-- 52,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 52,0

Csongrád Megyei Levéltár elhelyezésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem 
bontott) )

28

KIADÁSOK -- -- -- 130,0----130,0-- 130,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 130,0----130,0-- 130,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 130,0----130,0-- 130,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 130,0-------- 130,0

Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

29

KIADÁSOK -- -- -- 67,7----239,6-- 239,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 67,7----239,6-- 239,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 67,7----239,6-- 239,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 67,7-------- 239,6

Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához ( 
133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )

30

KIADÁSOK -- -- -- ------327,7-- 327,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------327,7-- 327,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------327,7-- 327,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 327,7

Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

31

KIADÁSOK -- -- -- ------173,0-- 173,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------173,0-- 173,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------173,0-- 173,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 173,0

Abaújszolnok Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

132

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0 -- --
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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

Abaújvár Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

232

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

Ágfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )332

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

Albertirsa Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

432

KIADÁSOK -- -- -- ------17,5-- 17,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------17,5-- 17,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------17,5-- 17,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 17,5

Ásványráró Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

532

KIADÁSOK -- -- -- 13,6----13,6-- 13,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,6----13,6-- 13,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,6----13,6-- 13,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,6-------- 13,6

Atkár Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )632

KIADÁSOK -- -- -- ------56,0-- 56,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------56,0-- 56,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------56,0-- 56,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 56,0

Attala Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )732

KIADÁSOK -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Baja Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )832

1114



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

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

Bajna Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )932

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

Bakonybánk Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1032

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

Bánhorváti Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1132

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

Bekölce Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1232

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

Besnyő Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1332

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

Bihartorda Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1432

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
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Biri Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1532

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

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

Bodrogkeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1632

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

Bokod Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1732

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

Borzavár Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1832

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

Bököny Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1932

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

Bősárkány Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

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

Budapest II. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2132

KIADÁSOK -- -- -- ------21,5-- 21,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------21,5-- 21,5
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------21,5-- 21,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 21,5

Budapest III. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2232

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 IV. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2332

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

Budapest IX. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2432

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

Budapest X. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2532

KIADÁSOK -- -- -- ------61,0-- 61,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------61,0-- 61,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------61,0-- 61,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 61,0

Budapest XI. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2632

KIADÁSOK -- -- -- ------72,5-- 72,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------72,5-- 72,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------72,5-- 72,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 72,5

Budapest XV. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2732

KIADÁSOK -- -- -- ------78,0-- 78,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------78,0-- 78,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------78,0-- 78,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 78,0

Budapest XVI. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2832

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 XVII. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2932

KIADÁSOK -- -- -- ------11,0-- 11,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------11,0-- 11,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------11,0-- 11,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 11,0

Budapest XVIII. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3032

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

Budapest XXII. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3132

KIADÁSOK -- -- -- ------81,0-- 81,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------81,0-- 81,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------81,0-- 81,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 81,0

Csabaszabadi Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3232

KIADÁSOK -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3332

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
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Csanytelek Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3432

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

Csepreg Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3532

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

Cserkeszőlő Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3632

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

Csévharaszt Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3732

KIADÁSOK -- -- -- ------4,8-- 4,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------4,8-- 4,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------4,8-- 4,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 4,8

Csorna Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3832

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

Csökmő Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3932

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

Damak Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4032

KIADÁSOK -- -- -- 11,0----11,0-- 11,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 11,0----11,0-- 11,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 11,0----11,0-- 11,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 11,0-------- 11,0

Dánszentmiklós Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4132

KIADÁSOK -- -- -- ------11,7-- 11,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------11,7-- 11,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------11,7-- 11,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 11,7

Debréte Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4232

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

Dóc Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4332

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

Dunavecse  Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4432

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

Ecseg Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4532

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

Egerfarmos Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4632

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

Egyed Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4732

KIADÁSOK -- -- -- ------3,0-- 3,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban
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teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás
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törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------3,0-- 3,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------3,0-- 3,0

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

Egyek Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4832

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

Értény Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4932

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

Fedémes Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

5032

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

Fehérgyarmat Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5132

KIADÁSOK -- -- -- 13,0----13,0-- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,0----13,0-- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,0----13,0-- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,0-------- 13,0

Felsőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5232

KIADÁSOK -- -- -- ------95,0-- 95,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------95,0-- 95,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------95,0-- 95,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 95,0

Felsőszenterzsébet Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5332

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
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Gagybátor Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5432

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

Geszteréd Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5532

KIADÁSOK -- -- -- 13,0----13,0-- 13,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,0----13,0-- 13,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,0----13,0-- 13,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,0-------- 13,0

Gomba Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5632

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

Gödöllő Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5732

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

Gyömrő Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5832

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

Gyöngyösfalu Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5932

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

Győrság Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6032

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

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 
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módosítás
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módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 
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módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,0

Hajdúszovát Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6132

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

Hegymeg Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6232

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

Héreg Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6332

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

Hernád Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6432

KIADÁSOK -- -- -- ------4,5-- 4,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------4,5-- 4,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------4,5-- 4,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 4,5

Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6532

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

Hunyadfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6632

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

1123



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Jánossomorja Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6732

KIADÁSOK -- -- -- 23,0----23,0-- 23,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 23,0----23,0-- 23,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 23,0----23,0-- 23,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 23,0-------- 23,0

Jásd Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6832

KIADÁSOK -- -- -- ------30,5-- 30,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------30,5-- 30,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------30,5-- 30,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 30,5

Jászfényszaru Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6932

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

Jászszentlászló Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7032

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

Juta Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7132

KIADÁSOK -- -- -- ------135,0-- 135,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------135,0-- 135,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------135,0-- 135,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 135,0

Kapospula Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7232

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

Kemestaródfa Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7332

KIADÁSOK -- -- -- ------5,0-- 5,0 -- --

1124



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. 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

Kisfalud Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

7432

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

Kisszállás  Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7532

KIADÁSOK -- -- -- ------56,0-- 56,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------56,0-- 56,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------56,0-- 56,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 56,0

Kocsola Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7632

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

Komló Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7732

KIADÁSOK -- -- -- 29,9----29,9-- 29,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 29,9----29,9-- 29,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 29,9----29,9-- 29,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29,9-------- 29,9

Kőröstetétlen Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7832

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

Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7932

KIADÁSOK -- -- -- 14,0----14,0-- 14,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 14,0----14,0-- 14,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 14,0----14,0-- 14,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 14,0-------- 14,0

1125



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Kunadacs  Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8032

KIADÁSOK -- -- -- ------1,5-- 1,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1,5-- 1,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1,5-- 1,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1,5

Kuncsorba Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8132

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

Kurityán Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8232

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

Magyarföld Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

133

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

Mány Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )233

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

Máriapócs Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

333

KIADÁSOK -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Mártély Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )433

KIADÁSOK -- -- -- 18,9----18,9-- 18,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 18,9----18,9-- 18,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 18,9----18,9-- 18,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 18,9-------- 18,9

Mátraverebély Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

533

KIADÁSOK -- -- -- ------90,0-- 90,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------90,0-- 90,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------90,0-- 90,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 90,0

Mikepércs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

633

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

Monorierdő Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

733

KIADÁSOK -- -- -- ------6,7-- 6,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,7-- 6,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,7-- 6,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,7

Nagycserkesz Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

833

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

Nagykálló Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

933

KIADÁSOK -- -- -- ------24,0-- 24,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------24,0-- 24,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------24,0-- 24,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 24,0

Nagyrév Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1033

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

1127



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,0-------- 8,0

Nagyveleg Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1133

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

Naszály Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1233

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

Nyíradony Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1333

KIADÁSOK -- -- -- ------37,0-- 37,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------37,0-- 37,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------37,0-- 37,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 37,0

Örményes Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1433

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

Ősagárd Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

1533

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

Páhi  Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1633

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

Páli Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1733

KIADÁSOK -- -- -- ------2,0-- 2,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

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

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2,0

Paszab Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1833

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

Pinnye Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1933

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

Piricse Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2033

KIADÁSOK -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Rábapordány Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2133

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

Rábatöttös Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2233

KIADÁSOK -- -- -- 11,0----11,0-- 11,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 11,0----11,0-- 11,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 11,0----11,0-- 11,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 11,0-------- 11,0

Radostyán Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2333

KIADÁSOK -- -- -- ------5,5-- 5,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------5,5-- 5,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------5,5-- 5,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 5,5

Ragály Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2433
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

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

Rajka Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2533

KIADÁSOK -- -- -- ------22,8-- 22,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------22,8-- 22,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------22,8-- 22,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 22,8

Ramocsa Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

2633

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

Rétalap Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2733

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

Románd Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

2833

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

Sajóbábony Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2933

KIADÁSOK -- -- -- 5,7----5,7-- 5,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,7----5,7-- 5,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,7----5,7-- 5,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,7-------- 5,7

Sajóivánka Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3033

KIADÁSOK -- -- -- ------10,0-- 10,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------10,0-- 10,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 10,0

Sajókaza Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

3133

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

Sajókeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3233

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

Sajóvelezd Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3333

KIADÁSOK -- -- -- ------11,0-- 11,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------11,0-- 11,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------11,0-- 11,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 11,0

Sarud Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3433

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

Sikátor Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3533

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

Sitke Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3633

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

Sóskút Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3733

KIADÁSOK -- -- -- ------80,0-- 80,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------80,0-- 80,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------80,0-- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 80,0

Szajol Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3833

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

Szamoskér Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3933

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

Szászberek Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4033

KIADÁSOK -- -- -- ------16,5-- 16,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------16,5-- 16,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------16,5-- 16,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 16,5

Szászfa Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4133

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

Szentdomonkos Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4233

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

Szijártóháza Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4333

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

Szob Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4433
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. 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

Szulok Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4533

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

Tab Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4633

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

Tarany Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4733

KIADÁSOK -- -- -- 14,0----14,0-- 14,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 14,0----14,0-- 14,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 14,0----14,0-- 14,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 14,0-------- 14,0

Tarhos Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4833

KIADÁSOK -- -- -- ------90,0-- 90,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------90,0-- 90,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------90,0-- 90,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 90,0

Tárkány Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

4933

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

Tárnok Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5033

KIADÁSOK -- -- -- ------170,6-- 170,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------170,6-- 170,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------170,6-- 170,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 170,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Tatárszentgyörgy Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5133

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

Téglás Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5233

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

Telekgerendás Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5333

KIADÁSOK -- -- -- 45,0----45,0-- 45,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 45,0----45,0-- 45,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 45,0----45,0-- 45,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 45,0-------- 45,0

Tetétlen Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5433

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

Tiszainoka Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5533

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

Tiszavárkony Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5633

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

Tolcsva Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5733

KIADÁSOK -- -- -- ------80,0-- 80,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------80,0-- 80,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------80,0-- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 80,0

Újlengyel Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5833

KIADÁSOK -- -- -- ------11,9-- 11,9 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------11,9-- 11,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------11,9-- 11,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 11,9

Újtikos Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5933

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

Úri Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6033

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

Vajta Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6133

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

Vásárosnamény Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6233

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

Velemér Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 6333

KIADÁSOK -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Vitnyéd Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6433

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

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4,0----4,0-- 4,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,0----4,0-- 4,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,0-------- 4,0

Völcsej Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6533

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

Zádorfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6633

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

Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6733

KIADÁSOK -- -- -- ------16,0-- 16,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------16,0-- 16,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------16,0-- 16,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 16,0

Zirc Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6833

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )34

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

Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása ( X 1231 )35

KIADÁSOK -- -- -- ------1 200,5-- 1 200,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 200,5-- 1 200,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 200,5-- 1 200,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 200,5

Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

36

KIADÁSOK -- -- -- 460,0----460,0-- 460,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 460,0----460,0-- 460,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 460,0----460,0-- 460,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 460,0-------- 460,0

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )37

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

Győr Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

138

KIADÁSOK -- -- -- ------71,6-- 71,6 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------71,6-- 71,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------71,6-- 71,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 71,6

Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )238

KIADÁSOK -- -- -- ------75,5-- 75,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------75,5-- 75,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------75,5-- 75,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 75,5

Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

338

KIADÁSOK -- -- -- ------80,5-- 80,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------80,5-- 80,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------80,5-- 80,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 80,5

Pécs Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

438

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

Szeged Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

538

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
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák 
tevékenységei és szolgáltatásai )

638

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

Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

738

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

Szombathely Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei 
és szolgáltatásai )

838

KIADÁSOK -- -- -- 97,0----97,0-- 97,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 97,0----97,0-- 97,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 97,0----97,0-- 97,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 97,0-------- 97,0

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei 
és szolgáltatásai )

938

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )39

KIADÁSOK -- -- -- ------31,8-- 31,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------31,8-- 31,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------31,8-- 31,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 31,8

Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása ( X 1231 )40

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

Kecskeméti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

141

KIADÁSOK -- -- -- 19,9----19,9-- 19,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés -- -- -- 19,9----19,9-- 19,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 19,9----19,9-- 19,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 19,9-------- 19,9

Halmaji magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

241

KIADÁSOK -- -- -- 61,6----61,6-- 61,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 61,6----61,6-- 61,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 61,6----61,6-- 61,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 61,6-------- 61,6

Megyaszói magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

341

KIADÁSOK -- -- -- 279,7----279,7-- 279,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 279,7----279,7-- 279,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 279,7----279,7-- 279,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 279,7-------- 279,7

Szentistvánbaksai magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

441

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

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

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

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

Kerkateskándi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

541

KIADÁSOK -- -- -- 2,6----2,6-- 2,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,6----2,6-- 2,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,6----2,6-- 2,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,6-------- 2,6

Lenti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )641

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

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,4-------- 4,4

Lovászi magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

741

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,1----0,1-- 0,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

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

Szécsiszigeti magántulajdonú ingatlankárok helyreállítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

841

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

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

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

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

Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )42

KIADÁSOK -- -- -- ------32,0-- 32,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------32,0-- 32,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------32,0-- 32,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 32,0

Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )43

KIADÁSOK -- -- -- ------42,5-- 42,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------42,5-- 42,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------42,5-- 42,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 42,5

Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )44

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

Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )45

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

Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )46

KIADÁSOK -- -- -- ------24,5-- 24,5 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------24,5-- 24,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------24,5-- 24,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 24,5

Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )47

KIADÁSOK -- -- -- ------525,0-- 525,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------525,0-- 525,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------525,0-- 525,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 525,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )48

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

Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )49

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

Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( X 1231 )50

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

Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének rendezése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek 
(nem bontott) )

51

KIADÁSOK -- -- -- 6 540,0----6 540,0-- 6 540,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 6 540,0----6 540,0-- 6 540,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6 540,0----6 540,0-- 6 540,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6 540,0-------- 6 540,0

Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása ( X 1231 )52

KIADÁSOK -- -- -- ------581,5-- 581,5 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ------581,5-- 581,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------581,5-- 581,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 581,5

A helyi közbiztonság javításának támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem 
bontott) )

53

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0 -- --

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

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

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

Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének és útfelújítási feladatainak támogatása ( X 1231 )54

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
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban
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teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 
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Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás
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2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása ( X 1231 )55

KIADÁSOK -- -- -- ------525,7-- 525,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ------525,7-- 525,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------525,7-- 525,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 525,7

Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése ( X 1231 )56

KIADÁSOK -- -- -- ------2 100,0-- 2 100,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------2 100,0-- 2 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------2 100,0-- 2 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2 100,0

Budapest VIII. kerület városkép rahabilitáció támogatása ( X 1231 )57

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

Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )58

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

Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )59

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

Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )60

KIADÁSOK -- -- -- ------71,2-- 71,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------71,2-- 71,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------71,2-- 71,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 71,2

Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )61

KIADÁSOK -- -- -- ------70,3-- 70,3 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------70,3-- 70,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------70,3-- 70,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 70,3

Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )62

KIADÁSOK -- -- -- ------44,0-- 44,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------44,0-- 44,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------44,0-- 44,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 44,0

Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )63

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

Budapest III. kerület parkfejlesztések támogatása ( X 1231 )64

KIADÁSOK -- -- -- ------470,0-- 470,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------470,0-- 470,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------470,0-- 470,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 470,0

Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )65

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

Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )66

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

Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )67

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

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem 
részesült pályázatok támogatása ( X 1231 )

68

KIADÁSOK -- -- -- ------17 897,0-- 17 897,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------17 897,0-- 17 897,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------17 897,0-- 17 897,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 17 897,0

Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása ( X 1231 )69

KIADÁSOK -- -- -- ------600,0-- 600,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ------600,0-- 600,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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IX.  fejezet
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módosított 
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Kormány 
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Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 600,0

Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása ( X 1231 )70

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

Szociális kiegészítő pótlék támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti 
szolgáltatások )

72

KIADÁSOK 7 352,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 7 352,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 352,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 352,6 -- -- ---------- --

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja ( 01114 Helyi önkormányzatok )73

KIADÁSOK 7 294,2 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 7 294,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 294,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 294,2 -- -- ---------- --

A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása ( 132 Idegenforgalom )74

KIADÁSOK 2 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 500,0 -- -- ---------- --

Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )75

KIADÁSOK 900,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 900,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 900,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 900,0 -- -- ---------- --

A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

76

KIADÁSOK 743,4 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 743,4 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 743,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 743,4 -- -- ---------- --

Páty Község feladatainak támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )77

KIADÁSOK 44,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 44,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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IX.  fejezet
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törvényi 
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módosítás
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Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 44,0 -- -- ---------- --

Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )78

KIADÁSOK 44,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 44,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 44,0 -- -- ---------- --

A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása ( 132 Idegenforgalom )79

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásához ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

80

KIADÁSOK 182,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 182,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 182,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 182,0 -- -- ---------- --

Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban 
felmerült költségek támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )

81

KIADÁSOK 64,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 64,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 64,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 64,1 -- -- ---------- --

A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek 
(nem bontott) )

82

KIADÁSOK 950,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 950,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 950,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 950,0 -- -- ---------- --

Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem 
bontott) )

83

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Vasmegyer Község feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )84
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2016. évi 

teljesítés

2017. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2017. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2017. évi 

módosított 

előirányzat

2017. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 38,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 38,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 38,0 -- -- ---------- --

Makó Város közterület fejlesztésének támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )85

KIADÁSOK 75,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 75,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 75,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 75,0 -- -- ---------- --

Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése ( 01114 Helyi önkormányzatok )86

KIADÁSOK 675,0 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 675,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 675,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 675,0 -- -- ---------- --

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása ( 01129 Pénzügyi és 
költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

87

KIADÁSOK 950,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 950,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 950,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 950,0 -- -- ---------- --

Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

88

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8,0 -- -- ---------- --

Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének 
támogatása ( 062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások )

90

KIADÁSOK 1 454,1 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 454,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 454,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 454,1 -- -- ---------- --
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Szerkezeti változás a 2017. 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 2017. 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 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 
(340017)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/01/04/00 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 
(339773)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/01/05/00 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció 
támogatása (340140)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/01/06/00 A településképi arculati kézikönyv elkészítésének 
támogatása (370162)

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 2017. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/02/04/00 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok 
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (350717)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/03/01/00 Szociális ágazati összevont pótlék (361928) 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.

01/03/07/00 Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini 
bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű 
kisgyermeknevelők és szakemberek 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.

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.
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Szerkezeti változás a 2017. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

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.

01/04/02/01 Színházművészeti szervezetek támogatása (339940) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/02/02 Táncművészeti szervezetek támogatása (339951) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/04/02/03 Zeneművészeti szervezetek támogatása (339962) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/05/01/00 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 
(339806)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 2. melléklete szerinti támogatás.

01/05/02/00 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének 
támogatása (361939)

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 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 
önkormányzat általi ellátásának támogatása 
(360406)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/01/03/00 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális 
feladatainak támogatása (358640)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.
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Szerkezeti változás a 2017. 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 nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása (361940)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

02/01/09/00 A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 
(342039)

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.

02/04/00/00 Önkormányzati elszámolások (340206) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/01/00 Kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatása (340006)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/02/01 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása (357284)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/02/02 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás (357295)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/02/03 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (357306) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.
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Szerkezeti változás a 2017. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/02/03/00 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 
támogatása (350795)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/04/01 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
(350817)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/04/02 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 
(350840)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/04/03 Muzeális intézmények szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston Program) (350839)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/05/00 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt 
szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása (340039)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/06/00 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása (350851)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/09/00 Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő 
tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának 
támogatása (346506)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/10/00 Normafa Park kiemelt beruházás támogatása 
(343595)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/11/00 Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 
támogatása (370173)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/12/00 Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 
fejlesztéseinek támogatása (370184)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/02/13/00 Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő 
kialakításának támogatása (370195)

Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.

03/05/00/00 Vis maior támogatás (209434) Új elem

Indoklás: A Kvtv. 3. melléklete szerinti támogatás.
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Szerkezeti változás a 2017. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

04/00/00/00 A középfokú végzettséggel rendelkező 
kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (363951)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2017. (I. 3.) Korm. határozatban döntött A középfokú 
végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka cím létrehozásáról.

05/00/00/00 Kulturális illetménypótlék (367040) Új elem

Indoklás: A Kormány az áht?Korm. határozatban döntött a Kulturális illetménypótlék cím 
létrehozásáról.

06/01/00/00 Dég község feladatainak támogatása (357551) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

06/02/00/00 Jászivány község feladatainak támogatása 
(357695)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

07/01/00/00 Pitvaros község feladatainak támogatása (357995) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

07/02/00/00 Tiszaigar község feladatainak támogatása (358162) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

08/00/00/00 Komádi város infrastruktúra fejlesztése (360940) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

09/00/00/00 Göd Város infrastruktúrális fejlesztése (360984) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

10/00/00/00 Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása 
(363617)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

11/00/00/00 Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út 
kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési 
feladatainak támogatása (363639)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/02/00/00 Aggtelek Község feladatainak támogatása (363995) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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12/03/00/00 Ajak Város feladatainak támogatása (364006) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/04/00/00 Albertirsa Város feladatainak támogatása (364017) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/05/00/00 Alsózsolca Város feladatainak támogatása 
(364028)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/06/00/00 Baja Város feladatainak támogatása (345362) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/07/00/00 Bakonynána Község feladatainak támogatása 
(364039)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/08/00/00 Baktalórántháza Város feladatainak támogatása 
(364040)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/09/00/00 Balassagyarmat Város feladatainak támogatása 
(345506)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/10/00/00 Balatonakali Község feladatainak támogatása 
(364051)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/11/00/00 Balatonalmádi Város feladatainak támogatása 
(345584)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/12/00/00 Balatonfüred Város feladatainak támogatása II. 
(364106)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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12/14/00/00 Balatonmáriafürdő Község feladatainak 
támogatása (364073)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/15/00/00 Balatonszepezd Község feladatainak támogatása 
II. (364117)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/16/00/00 Balatonszőlős Község feladatainak támogatása 
(364084)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/17/00/00 Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. 
(364128)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/18/00/00 Balogunyom Község feladatainak támogatása 
(364095)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/19/00/00 Bánd Község feladatainak támogatása (364139) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/20/00/00 Bánokszentgyörgy Község feladatainak 
támogatása (364140)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/21/00/00 Csabdi Község feladatainak támogatása (364151) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/22/00/00 Bárdudvarnok Község feladatainak támogatása 
(351162)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/23/00/00 Beled Város feladatainak támogatása (364162) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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12/26/00/00 Berkesz Község feladatainak támogatása (364195) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/27/00/00 Beszterec Község feladatainak támogatása 
(364206)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/28/00/00 Biharkeresztes Város feladatainak támogatása 
(364217)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/29/00/00 Bihartorda Község feladatainak támogatása 
(364228)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/30/00/00 Biri Község feladatainak támogatása (364239) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/31/00/00 Boconád Község feladatainak támogatása II. 
(364240)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/32/00/00 Bócsa község feladatainak támogatása (334884) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/34/00/00 Bocskaikert Község feladatainak támogatása 
(364262)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/35/00/00 Bodmér Község feladatainak támogatása (364273) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/36/00/00 Boldogkőváralja Község feladatainak támogatása 
(364284)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/37/00/00 Bonyhád város feladatainak támogatása (350340) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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12/38/00/00 Budakeszi Város feladatainak támogatása (364295) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/40/00/00 Budapest III. kerület feladatainak támogatása II. 
(364317)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/41/00/00 Budapest V. kerület feladatainak támogatása 
(364328)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/42/00/00 Budapest VIII. kerület feladatainak támogatása 
(364339)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/43/00/00 Budapest XI. kerület feladatainak támogatása 
(364340)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/44/00/00 Budapest XVIII. kerület feladatainak támogatása 
(364351)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/46/00/00 Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása 
(364373)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/47/00/00 Budapest IX. kerület feladatainak támogatása 
(364384)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/48/00/00 Bükkaranyos Község feladatainak támogatása 
(364395)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/50/00/00 Cered Község feladatainak támogatása (364417) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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12/51/00/00 Cigánd Város feladatainak támogatása (364428) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/52/00/00 Csaholc Község feladatainak támogatása II. 
(364439)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/53/00/00 Csákvár Város feladatainak támogatása II. 
(364440)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/54/00/00 Csanádalberti Község feladatainak támogatása II. 
(364451)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/55/00/00 Csépa Község feladatainak támogatása (364462) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/56/00/00 Csepreg Város feladatainak támogatása II. 
(364473)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/57/00/00 Csévharaszt Község feladatainak támogatása 
(364484)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/58/00/00 Csobád Község feladatainak támogatása (364495) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/59/00/00 Csopak Község feladatainak támogatása II. 
(364506)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/60/00/00 Csörög Község feladatainak támogatása (364517) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/61/00/00 Csurgó Város feladatainak támogatása II. (364528) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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12/62/00/00 Dabas város feladatainak támogatása (339599) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/63/00/00 Dány Község feladatainak támogatása (364539) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/64/00/00 Dég Község feladatainak támogatása II. (364540) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/65/00/00 Demecser Város feladatainak támogatása (364551) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/66/00/00 Dombrád Város feladatainak támogatása (364562) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/67/00/00 Döge Község feladatainak támogatása (364573) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/68/00/00 Dunaharaszti Város feladatainak támogatása 
(364584)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/69/00/00 Ecséd Község feladatainak támogatása II. (364595) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/70/00/00 Emőd Város feladatainak támogatása (364606) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/71/00/00 Encs Város feladatainak támogatása (364617) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/72/00/00 Encsencs Község feladatainak támogatása (364628) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/73/00/00 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 
(339473)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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12/74/00/00 Erdőkertes Község feladatainak támogatása 
(364639)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/76/00/00 Esztergom Város feladatainak támogatása 
(364651)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/77/00/00 Felcsút Község feladatainak támogatása II. 
(364662)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/79/00/00 Fertőendréd Község feladatainak támogatása 
(364684)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/80/00/00 Fülöpszállás Község feladatainak támogatása 
(364695)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/81/00/00 Füzér Község feladatainak támogatása II. (364706) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/83/00/00 Gégény Község feladatainak támogatása (364728) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/84/00/00 Gerendás Község feladatainak támogatása 
(364739)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/85/00/00 Gomba Község feladatainak támogatása (364740) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/86/00/00 Gönc Város feladatainak támogatása (345284) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

12/87/00/00 Gyál Város feladatainak támogatása (345651) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/01/00/00 Hajdúnánás Város feladatainak támogatása 
(364773)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/02/00/00 Harasztifalu Község feladatainak támogatása 
(364784)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/04/00/00 Harsány Község feladatainak támogatása (364806) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/05/00/00 Hegyfalu Község feladatainak támogatása (364817) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/06/00/00 Hejőkeresztúr Község feladatainak támogatása 
(364828)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/07/00/00 Hejőpapi Község feladatainak támogatása 
(364839)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/08/00/00 Hejőszalonta Község feladatainak támogatása 
(364840)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/09/00/00 Hercegkút Község feladatainak támogatása 
(364851)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/10/00/00 Hodász Nagyközség feladatainak támogatása 
(364862)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/11/00/00 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása II. (364873)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/12/00/00 Homrogd Község feladatainak támogatása 
(364884)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/13/00/00 Horvátzsidány Község feladatainak támogatása 
(364895)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/15/00/00 Inárcs Nagyközség feladatainak támogatása 
(364917)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/16/00/00 Ipolyvece Község feladatainak támogatása 
(364928)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/17/00/00 Jánosháza Város feladatainak támogatása 
(345573)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/18/00/00 Jánossomorja Város feladatainak támogatása II. 
(364939)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/19/00/00 Jármi Község feladatainak támogatása (364940) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/20/00/00 Jászágó Község feladatainak támogatása (364951) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/21/00/00 Jászdózsa Község feladatainak támogatása 
(364962)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/22/00/00 Jászivány Község feladatainak támogatása II. 
(364973)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/23/00/00 Kadarkút Város feladatainak támogatása (364984) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/24/00/00 Kálmánháza Község feladatainak támogatása 
(364995)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/25/00/00 Kántorjánosi Község feladatainak támogatása 
(365006)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/26/00/00 Kány Község feladatainak támogatása (365017) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/27/00/00 Kápolnásnyék Község feladatainak támogatása II. 
(365028)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/28/00/00 Kaposkeresztúr Község feladatainak támogatása 
(365039)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/29/00/00 Kapuvár Város feladatainak támogatása (365040) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/30/00/00 Karcsa Község feladatainak támogatása (365051) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/31/00/00 Káva Község feladatainak támogatása (365062) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/32/00/00 Kék Község feladatainak támogatása (365073) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/33/00/00 Kemecse Város feladatainak támogatása (365084) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/34/00/00 Kerekegyháza Város feladatainak támogatása 
(365095)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/35/00/00 Kerékteleki Község feladatainak támogatása 
(365106)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/36/00/00 Kesztölc Község feladatainak támogatása (365117) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/37/00/00 Kétpó Község feladatainak támogatása (365128) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/38/00/00 Királyhegyes Község feladatainak támogatása 
(365139)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/39/00/00 Kisbér Város feladatainak támogatása II. (365140) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/40/00/00 Kiskunhalas Város feladatainak támogatása 
(365151)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/42/00/00 Kistarcsa város feladatainak támogatása (350473) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/44/00/00 Kisvárda Város feladatainak támogatása II. 
(365184)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/45/00/00 Kocsord Község feladatainak támogatása (365195) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/46/00/00 Komádi Város feladatainak támogatása (365206) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/47/00/00 Komló Város feladatainak támogatása (365217) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/48/00/00 Komoró Község feladatainak támogatása (365228) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/49/00/00 Konyár Község feladatainak támogatása (365239) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/50/00/00 Kópháza Község feladatainak támogatása (365240) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/51/00/00 Kömpöc Község feladatainak támogatása (365251) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/52/00/00 Körmend Város feladatainak támogatása (339673) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/53/00/00 Kőröstetétlen Község feladatainak támogatása 
(365262)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/54/00/00 Kőszeg Város feladatainak támogatása II. (365273) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/55/00/00 Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása 
II. (365284)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/56/00/00 Kupa Község feladatainak támogatása (365295) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/57/00/00 Lenti Város feladatainak támogatása II. (365306) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/58/00/00 Levelek Nagyközség feladatainak támogatása 
(365317)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/59/00/00 Lórév Község feladatainak támogatása (365328) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/60/00/00 Lovasberény Község feladatainak támogatása II. 
(365339)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/62/00/00 Maglód Város feladatainak támogatása (365340) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/63/00/00 Magyarcsanád Község feladatainak támogatása 
II. (365351)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/64/00/00 Magyarnándor Község feladatainak támogatása 
(365362)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/65/00/00 Mány Község feladatainak támogatása II. (365373) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/66/00/00 Máriapócs Város feladatainak támogatása 
(365384)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/67/00/00 Márkó Község feladatainak támogatása (365395) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/68/00/00 Maroslele Község feladatainak támogatása II. 
(365406)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/69/00/00 Mátraverebély Község feladatainak támogatása 
(365417)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/72/00/00 Mende Község feladatainak támogatása (365440) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/73/00/00 Mérk Nagyközség feladatainak támogatása 
(365451)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/74/00/00 Mesterháza Község feladatainak támogatása 
(365462)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/75/00/00 Mezőkomárom Község feladatainak támogatása 
(365473)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/76/00/00 Mezőkövesd Város feladatainak támogatása 
(339717)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/77/00/00 Mezőtúr Város feladatainak támogatása (345495) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/78/00/00 Miháld Község feladatainak támogatása (365484) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/80/00/00 Mindszent Város feladatainak támogatása 
(365506)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/81/00/00 Monor Város feladatainak támogatása III. 
(365517)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/83/00/00 Móricgát Község feladatainak támogatása 
(365539)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/84/00/00 Nagyér Község feladatainak támogatása (365540) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/85/00/00 Nagykáta Város feladatainak támogatása (345339) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/86/00/00 Nagykölked Község feladatainak támogatása 
(365551)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/87/00/00 Nagymaros Város feladatainak támogatása 
(365562)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/88/00/00 Nagyút Község feladatainak támogatása (365573) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/89/00/00 Nagyvisnyó Község feladatainak támogatása 
(365584)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/90/00/00 Napkor Nagyközség feladatainak támogatása 
(365595)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/91/00/00 Nemesborzova Község feladatainak támogatása 
(365606)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/92/00/00 Nemesnádudvar Község feladatainak támogatása 
II. (365617)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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13/93/00/00 Nemesvita Község feladatainak támogatása 
(365628)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/94/00/00 Neszmély Község feladatainak támogatása 
(365639)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

13/95/00/00 Nézsa Község feladatainak támogatása (365640) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/01/00/00 Nyárád Község feladatainak támogatása (365662) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/02/00/00 Nyárlőrinc Község feladatainak támogatása 
(365673)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/03/00/00 Nyársapát Község feladatainak támogatása 
(365684)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/04/00/00 Nyésta Község feladatainak támogatása (365695) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/05/00/00 Nyíradony Város feladatainak támogatása 
(365706)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/06/00/00 Nyírbéltek Nagyközség feladatainak támogatása 
(365717)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/08/00/00 Nyírderzs Község feladatainak támogatása 
(365739)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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14/09/00/00 Nyíribrony Község feladatainak támogatása 
(365740)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/10/00/00 Nyírlugos Város feladatainak támogatása (365751) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/11/00/00 Nyírpilis Község feladatainak támogatása (365762) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/12/00/00 Nyírtét Község feladatainak támogatása (365773) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/13/00/00 Nyírtura Község feladatainak támogatása (365784) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/14/00/00 Nyírvasvári Község feladatainak támogatása 
(365795)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/15/00/00 Nyúl Község feladatainak támogatása (365806) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/17/00/00 Ófehértó Község feladatainak támogatása (365828) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/18/00/00 Okány Község feladatainak támogatása (365839) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/19/00/00 Ónod Község feladatainak támogatása (365840) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/20/00/00 Ömböly Község feladatainak támogatása (365851) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/21/00/00 Pánd Község feladatainak támogatása (365862) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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14/22/00/00 Panyola Község feladatainak támogatása (365873) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/23/00/00 Pap Község feladatainak támogatása (365884) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/24/00/00 Pápa Város feladatainak támogatása (365895) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/25/00/00 Patvarc Község feladatainak támogatása (367006) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/26/00/00 Pátyod Község feladatainak támogatása (365906) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/28/00/00 Pécsvárad Város feladatainak támogatása (365928) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/29/00/00 Penészlek Község feladatainak támogatása 
(365939)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/30/00/00 Perecse Község feladatainak támogatása (365940) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/31/00/00 Péteri Község feladatainak támogatása (365951) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/32/00/00 Petőfiszállás Község feladatainak támogatása 
(365962)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/33/00/00 Pilis Város feladatainak támogatása (365973) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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14/34/00/00 Pilismarót Község feladatainak támogatása 
(365984)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/35/00/00 Piricse Község feladatainak támogatása (365995) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/36/00/00 Pirtó Község feladatainak támogatása (366006) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/37/00/00 Pomáz Város feladatainak támogatása (366017) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/38/00/00 Porva Község feladatainak támogatása (366028) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/39/00/00 Prügy Község feladatainak támogatása (366039) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/40/00/00 Putnok Város feladatainak támogatása (366040) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/42/00/00 Rádóckölked Község feladatainak támogatása 
(366062)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/43/00/00 Ragály Község feladatainak támogatása (366073) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/44/00/00 Rákócziújfalu Község feladatainak támogatása 
(366084)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/45/00/00 Rudolftelep Község feladatainak támogatása 
(366095)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

1171



Szerkezeti változás a 2017. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

14/46/00/00 Rum Község feladatainak támogatása (366106) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/47/00/00 Sajóhídvég Község feladatainak támogatása 
(366117)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/48/00/00 Sajósenye Község feladatainak támogatása 
(366128)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/49/00/00 Salgótarján Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (366139)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/51/00/00 Sárospatak Város feladatainak támogatása 
(366151)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/52/00/00 Sarród Község feladatainak támogatása (366162) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/53/00/00 Sárvár Város feladatainak támogatása (366173) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/54/00/00 Sátoraljaújhely Város feladatainak támogatása 
(366184)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/55/00/00 Sellye Város feladatainak támogatása (366195) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/56/00/00 Somogycsicsó Község feladatainak támogatása 
(366206)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/57/00/00 Sonkád Község feladatainak támogatása (366217) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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14/58/00/00 Söpte Község feladatainak támogatása (366228) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/59/00/00 Sülysáp Város feladatainak támogatása (366239) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/60/00/00 Szany Nagyközség feladatainak támogatása 
(366240)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/61/00/00 Szécsényfelfalu Község feladatainak támogatása 
(366251)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/62/00/00 Szeged Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (366262)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/63/00/00 Székkutas Község feladatainak támogatása 
(366273)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/64/00/00 Szemere Község feladatainak támogatása (366284) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/65/00/00 Szenta Község feladatainak támogatása (366295) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/66/00/00 Szente Község feladatainak támogatása (366306) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/67/00/00 Szerencs Város feladatainak támogatása (366317) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/68/00/00 Szergény Község feladatainak támogatása (366328) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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14/69/00/00 Szihalom Község feladatainak támogatása 
(366339)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/71/00/00 Szilaspogony Község feladatainak támogatása 
(366351)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/72/00/00 Szirák Község feladatainak támogatása (366362) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

14/73/00/00 Szűcsi Község feladatainak támogatása (366373) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/01/00/00 Tahitótfalu Község feladatainak támogatása 
(366395)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/02/00/00 Taktabáj Község feladatainak támogatása 
(366406)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/03/00/00 Taktaharkány Nagyközség feladatainak 
támogatása (366417)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/04/00/00 Tápiószecső Nagyközség feladatainak támogatása 
(366428)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/05/00/00 Tápiószőlős Község feladatainak támogatása 
(366439)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/06/00/00 Tápszentmiklós Község feladatainak támogatása 
(366440)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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15/07/00/00 Tarcal Község feladatainak támogatása (366451) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/08/00/00 Tardos Község feladatainak támogatása (366462) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/10/00/00 Tatárszentgyörgy Község feladatainak támogatása 
(366484)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/11/00/00 Tés Község feladatainak támogatása (366495) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/12/00/00 Tetétlen Község feladatainak támogatása (366506) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/14/00/00 Tihany Község feladatainak támogatása (366528) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/15/00/00 Tiszabábolna Község feladatainak támogatása 
(366539)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/16/00/00 Tiszafüred Város feladatainak támogatása 
(366540)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/17/00/00 Tiszajenő Község feladatainak támogatása 
(366551)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/18/00/00 Tiszakarád Község feladatainak támogatása 
(366562)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/19/00/00 Tiszakóród Község feladatainak támogatása 
(366573)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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15/20/00/00 Tiszaroff Község feladatainak támogatása (366584) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/21/00/00 Tiszasas Község feladatainak támogatása (366595) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/22/00/00 Tiszaszentimre Község feladatainak támogatása 
(366606)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/23/00/00 Tiszaszőlős Község feladatainak támogatása 
(366617)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/24/00/00 Tiszatarján Község feladatainak támogatása 
(366628)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/25/00/00 Tiszatelek Község feladatainak támogatása 
(366639)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/26/00/00 Tiszavárkony Község feladatainak támogatása 
(366640)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/27/00/00 Tivadar Község feladatainak támogatása (366651) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/28/00/00 Tokaj Város feladatainak támogatása (366662) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/29/00/00 Tolcsva Község feladatainak támogatása (366673) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/30/00/00 Tomajmonostora Község feladatainak támogatása 
(366684)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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15/31/00/00 Tomor Község feladatainak támogatása (366695) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/32/00/00 Tordas Község feladatainak támogatása (366706) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/33/00/00 Tornyiszentmiklós Község feladatainak 
támogatása (366717)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/34/00/00 Tornyospálca Község feladatainak támogatása 
(366728)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/35/00/00 Tótújfalu Község feladatainak támogatása 
(366739)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/37/00/00 Újhartyán Város feladatainak támogatása 
(366751)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/38/00/00 Újkenéz Község feladatainak támogatása (366762) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/39/00/00 Újkígyós Város feladatainak támogatása (366773) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/40/00/00 Újlengyel Község feladatainak támogatása 
(366784)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/41/00/00 Újszász Város feladatainak támogatása (366795) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/42/00/00 Úrkút Község feladatainak támogatása (366806) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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15/43/00/00 Üllő Város feladatainak támogatása (366817) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/44/00/00 Vaja Város feladatainak támogatása (366828) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/46/00/00 Vállaj Község feladatainak támogatása (366840) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/47/00/00 Vámoscsalád Község feladatainak támogatása 
(366851)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/48/00/00 Váralja Község feladatainak támogatása (366862) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/49/00/00 Várpalota Város feladatainak támogatása (366873) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/50/00/00 Vasvár Város feladatainak támogatása (366884) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/51/00/00 Vászoly Község feladatainak támogatása (366895) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/52/00/00 Vasszilvágy Község feladatainak támogatása 
(366906)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/53/00/00 Vecsés Város feladatainak támogatása (366917) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/55/00/00 Veszprémvarsány Község feladatainak 
támogatása (366939)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra
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15/56/00/00 Vezseny Község feladatainak támogatása (366940) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/57/00/00 Vizsoly Község feladatainak támogatása (366951) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/58/00/00 Zajta Község feladatainak támogatása (366962) Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/59/00/00 Zalaapáti Község feladatainak támogatása 
(366973)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/60/00/00 Zalaszentjakab Község feladatainak támogatása 
(366984)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

15/61/00/00 Zsáka Nagyközség feladatainak támogatása 
(366995)

Új elem

Indoklás: A 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra

16/00/00/00 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. 
évi kompenzációja (367062)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1058/2017. (II. 7.) Korm. határozatban döntött a A költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja cím létrehozásáról.

17/00/00/00 A kőszegi „KRAFT - kreatív város, fenntartható 
vidék” nemzeti program megvalósításával 
kapcsolatos feladatok támogatása (367139)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1115/2017. (III. 7.) Korm. határozatban döntött a A kőszegi 
„KRAFT - kreatív város, fenntartható vidék” nemzeti program megvalósításával 
kapcsolatos feladatok támogatása cím létrehozásáról.

18/00/00/00 Verseg Község támogatása bírósági eljárás 
lezárása érdekében (367106)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1041/2017. (II. 2.) Korm. határozatban döntött a Verseg Község 
támogatása bírósági eljárás lezárása érdekében cím létrehozásáról.
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19/00/00/00 A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar 
pavilonjának újraépítése érdekében Karcag 
Városi Önkormányzat támogatása (367251)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1130/2017. (III. 20.) Korm. határozatban döntött a A 2015. évi 
Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi 
Önkormányzat támogatása cím létrehozásáról.

20/00/00/00 A szentendrei Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz 
kapcsolódó feladatok támogatása (367151)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1107/2017. (III. 6.) Korm. határozatban döntött a A szentendrei 
Vizes Nyolcas Uszoda beruházáshoz kapcsolódó feladatok támogatása cím 
létrehozásáról.

21/00/00/00 Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozásának 
támogatása (367284)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1156/2017. (III. 20.) Korm. határozatban döntött a Kistarcsai 
Emlékhely és Könyvtár létrehozásának támogatása cím létrehozásáról.

22/00/00/00 Normafa Park beruházás 2017. évi ütemének 
támogatása (368295)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1177/2017. (IV. 3.) Korm. határozatban döntött a Normafa Park 
beruházás 2017. évi ütemének támogatása cím létrehozásáról.

23/00/00/00 A minimálbér és a garantált bérminimum emelés 
és a szociális hozzájárulási adó csökkentés 
hatásának kompenzációja (368740)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban döntött a A minimálbér és a 
garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés 
hatásának kompenzációja cím létrehozásáról.

24/00/00/00 A polgármesteri béremelés különbözetének 
támogatása (368728)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozatban döntött a A polgármesteri 
béremelés különbözetének támogatása cím létrehozásáról.

25/00/00/00 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő 
támogatása (368795)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozatban döntött a 
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása cím létrehozásáról.

26/00/00/00 Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatása 
(368817)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1297/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban döntött a Paksi 
sportlétesítmény fejlesztésének támogatása cím létrehozásáról.

27/00/00/00 Gerjen Község Önkormányzatának támogatása 
(368828)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozatban döntött a Gerjen Község 
Önkormányzatának támogatása cím létrehozásáról.
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28/00/00/00 Csongrád Megyei Levéltár elhelyezésének 
támogatása (369095)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozatban döntött a Csongrád 
Megyei Levéltár elhelyezésének támogatása cím létrehozásáról.

29/00/00/00 Abasár település vízrendezési feladatainak 
megvalósítása (369128)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1524/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban döntött a Abasár 
település vízrendezési feladatainak megvalósítása cím létrehozásáról.

32/01/00/00 Abaújszolnok Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370384)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/03/00/00 Ágfalva Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370406)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/05/00/00 Ásványráró Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370428)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/07/00/00 Attala Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(370440)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/13/00/00 Besnyő Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(370506)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/15/00/00 Biri Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(370528)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/32/00/00 Csabaszabadi Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370684)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/35/00/00 Csepreg Város fejlesztési feladatainak támogatása 
(370717)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.
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32/40/00/00 Damak Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(370762)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/42/00/00 Debréte Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370784)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/44/00/00 Dunavecse  Város fejlesztési feladatainak 
támogatása (370806)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/45/00/00 Ecseg Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(370817)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/46/00/00 Egerfarmos Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370828)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/51/00/00 Fehérgyarmat Város fejlesztési feladatainak 
támogatása (370873)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/54/00/00 Gagybátor Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370906)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/55/00/00 Geszteréd Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370928)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/62/00/00 Hegymeg Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371006)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/63/00/00 Héreg Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371017)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.
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32/65/00/00 Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak 
támogatása (371039)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/67/00/00 Jánossomorja Város fejlesztési feladatainak 
támogatása (371051)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/69/00/00 Jászfényszaru Város fejlesztési feladatainak 
támogatása (371073)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/70/00/00 Jászszentlászló Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371084)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/74/00/00 Kisfalud Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371140)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/76/00/00 Kocsola Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371162)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/77/00/00 Komló Város fejlesztési feladatainak támogatása 
(371173)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/78/00/00 Kőröstetétlen Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371184)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések I. cím létrehozásáról.

32/79/00/00 Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása 
(371195)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

32/82/00/00 Kurityán Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371228)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.
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33/02/00/00 Mány Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371240)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/03/00/00 Máriapócs Város fejlesztési feladatainak 
támogatása (371251)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/04/00/00 Mártély Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (372062)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/10/00/00 Nagyrév Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371339)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/18/00/00 Paszab Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371417)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/19/00/00 Pinnye Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371439)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/20/00/00 Piricse Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371440)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/22/00/00 Rábatöttös Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371462)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/27/00/00 Rétalap Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371517)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/28/00/00 Románd Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371528)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.
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33/29/00/00 Sajóbábony Város fejlesztési feladatainak 
támogatása (371539)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/34/00/00 Sarud Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371595)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/35/00/00 Sikátor Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371606)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/36/00/00 Sitke Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371617)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/38/00/00 Szajol Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371639)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/47/00/00 Tarany Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371762)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/53/00/00 Telekgerendás Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371828)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/63/00/00 Velemér Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371917)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

33/64/00/00 Vitnyéd Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371928)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések II. cím létrehozásáról.

36/00/00/00 Pápa Város Önkormányzata városfejlesztésének 
támogatása (372039)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1680/2017. (XI. 21.) Korm. határozatban döntött a Pápa Város 
Önkormányzata városfejlesztésének támogatása cím létrehozásáról.
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37/00/00/00 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 
(350673)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1680/2017. (XI. 21.) Korm. határozatban döntött a Érd Megyei Jogú 
Város feladatainak támogatása cím létrehozásáról.

38/08/00/00 Szombathely Megyei Jogú Város fejlesztési 
feladatainak támogatása (371739)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozatban döntött a Helyi érdekű 
települési fejlesztések III. cím létrehozásáról.

41/01/00/00 Kecskeméti magántulajdonú ingatlankárok 
helyreállítása (372351)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Az egyes 
településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím 
létrehozásáról.

41/02/00/00 Halmaji magántulajdonú ingatlankárok 
helyreállítása (372362)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Az egyes 
településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím 
létrehozásáról.

41/03/00/00 Megyaszói magántulajdonú ingatlankárok 
helyreállítása (372373)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Az egyes 
településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím 
létrehozásáról.

41/04/00/00 Szentistvánbaksai magántulajdonú ingatlankárok 
helyreállítása (372384)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Az egyes 
településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím 
létrehozásáról.

41/05/00/00 Kerkateskándi magántulajdonú ingatlankárok 
helyreállítása (372395)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Az egyes 
településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím 
létrehozásáról.

41/06/00/00 Lenti magántulajdonú ingatlankárok 
helyreállítása (372406)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Az egyes 
településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím 
létrehozásáról.
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41/07/00/00 Lovászi magántulajdonú ingatlankárok 
helyreállítása (372417)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Az egyes 
településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím 
létrehozásáról.

41/08/00/00 Szécsiszigeti magántulajdonú ingatlankárok 
helyreállítása (372428)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1968/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött Az egyes 
településeket 2017 júniusában ért jégeső okozta lakossági károk enyhítése cím 
létrehozásáról.

51/00/00/00 Pécs Megyei Jogú Város 2017. évi finanszírozási 
helyzetének rendezése (372740)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozatban döntött a Pécs Megyei 
Jogú Város 2017. évi finanszírozási helyzetének rendezése cím létrehozásáról.

53/00/00/00 A helyi közbiztonság javításának támogatása 
(372795)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1978/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban döntött a A helyi 
közbiztonság javításának támogatása cím létrehozásáról.
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