
14. számú melléklet a 2008. évi .... törvényhez

Az államháztartás alrendszereinek előirányzatairól szóló mellékletekben az 
alábbi címrendi helyeken, illetve azok alatt szereplő előirányzatok teljesülése 

módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól
A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:1.

I. ORSZÁGGYŰLÉS  fejezetben
Magyar Rádió Zrt. műsorterjesztési költségeire (10. cím, 1. alcím)
Magyar Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire (11. cím, 1. alcím)
Duna Televízió Zrt. műsorterjesztési költségeire (12. cím, 1. alcím)

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA  fejezetben

Normatív hozzájárulások (4. cím)
Normatív, kötött felhasználású támogatások (8. cím)

X. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben
Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás 
és a csángó magyarok támogatása (9. cím, 4. alcím, 2. jogcím-csoport)
Különféle személyi kifizetések (20. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Lakástámogatások (14. cím)

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Állat- és növénykártalanítás (10. cím, 6. alcím)

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Válságkezelő és békeműveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 
(8. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM  fejezetben
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 1. alcím, 3. 
jogcím-csoport)
Jogi segítségnyújtás (20. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport)
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése (10. cím, 2. 
alcím, 38. jogcím-csoport)

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (15. cím, 1. alcím)

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM  fejezetben
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-
csoport)
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (11. cím, 39. alcím, 6. jogcím-csoport)

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
Kárrendezési célelőirányzat (12. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Egyéb vállalati támogatások (15. cím, 2. alcím)
Normatív támogatások (15. cím, 3. alcím)
Fogyasztói árkiegészítés (16. cím)



Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (17. cím, 1. alcím, 4. jogcím-csoport)
Szanálással kapcsolatos kiadások (17. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (17. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport)
Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség 
(17. cím, 1. alcím, 9. jogcím-csoport)
Egyéb vegyes kiadások (17. cím, 1. alcím, 11. jogcím-csoport)
1% SZJA közcélú felhasználása (17. cím, 1. alcím, 12. jogcím-csoport)
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (17. cím, 1. alcím, 19. jogcím-csoport)
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (17. cím, 1. alcím, 21. 
jogcím-csoport)
Megfizetett gépjárműadó alapján nyújtott támogatás (17. cím, 1. alcím, 27. jogcím-
csoport)
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (18. cím)
Pénzbeli kárpótlás (24. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás (24. cím, 2. alcím, 2. jogcím-
csoport)
Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz (26. cím, 1. alcím, 7. 
jogcím-csoport)
Nemzetközi elszámolások kiadásai (28. cím)
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (29. cím)

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás (16. cím, 
38. alcím, 1. jogcím-csoport)
Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása (16. cím, 38. alcím, 3. jogcím-
csoport)
Otthonteremtési támogatás (16. cím, 46. alcím, 1. jogcím-csoport)
Gyermektartásdíjak megelőlegezése (16. cím, 46. alcím, 3. jogcím-csoport)
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (16. cím, 46. alcím, 5. jogcím-csoport)
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (16. cím, 46. alcím, 
7. jogcím-csoport)
Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása (16. cím, 48. alcím, 1. 
jogcím-csoport)
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (16. cím, 48. alcím, 3. jogcím-
csoport)
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz (16. cím, 54. 
alcím, 7. jogcím-csoport)
Családi pótlék (20. cím, 1. alcím)
Anyasági támogatás (20. cím, 2. alcím)
Gyermekgondozási segély (20. cím, 3. alcím)
Gyermekgondozási díj részleges megtérítése (20. cím, 4. alcím)
Gyermeknevelési támogatás (20. cím, 5. alcím)
Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (20. cím, 6. alcím)
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások (20. cím, 7. alcím)
Életkezdési támogatás (20. cím, 8. alcím)
Rokkantsági járadék (21. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Megváltozott munkaképességűek járadéka (21. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Egészségkárosodási járadék (21. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport)



Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése (21. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport)
Mezőgazdasági járadék (21. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka (21. cím, 2. alcím, 6. jogcím-
csoport)
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (21. cím, 2. alcím, 8. jogcím-csoport)
Házastársi pótlék (21. cím, 2. alcím, 9. jogcím-csoport)
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) (21. cím, 2. alcím, 13. 
jogcím-csoport)
Közgyógyellátás (21. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, 
TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI  
fejezet
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
fejezetben

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport)
Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendő járandóság (2. cím, 3. alcím, 4. 
jogcím-csoport)
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)
Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcím-csoport)
Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcím-csoport)
ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím)

LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP  fejezetben
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (1. cím, 5. alcím)
Járulékkedvezmény megtérítés (1. cím, 7. alcím)
Álláskeresési támogatások (4. cím, 1. alcím)
Vállalkozói járadék (4. cím, 2. alcím)
Jövedelempótló támogatás (4. cím, 3. alcím)
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcím-csoport)
Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 2. jogcím-csoport)
Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)
Rehabilitációs járadék (2. cím, 1. alcím, 5. jogcím-csoport)
Tizenharmadik havi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 6. jogcím-csoport)
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben
Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcím-csoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcím-csoport)
Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, 1. jogcím)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcím-csoport)



Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcím-csoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcím-csoport)
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2. jogcím-csoport)
Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcím-csoport)
Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcím-csoport)
Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai (2. cím, 3. alcím, 
7. jogcím-csoport)
Egészségbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:2.

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE  fejezetben
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)

XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Beruházás ösztönzési célelőirányzat (25. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport)
Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím)

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (12. cím, 5. alcím, 1. jogcím-csoport)
Autópálya rendelkezésre állási díj (12. cím, 5. alcím, 3. jogcím-csoport)
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének 
költségtérítése (13. cím, 1. alcím, 3. jogcím-csoport)

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció (16. 
cím, 38. alcím, 2. jogcím-csoport)
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (16. cím, 92. alcím)

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
fejezetben

ÚTP értékesítéséhez kapcsolódó kedvezményrendszer kiadása (2. cím, 7. alcím)
Amennyiben e törvénynek az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások 
felhasználása érdekében illetve ezen támogatások folyósításának elmaradása esetén 
életbe lépő átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt 
lehetőségek kimerültek, az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a 
Kormány döntése alapján túlléphető:

3.

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (10. cím, 3. alcím)
Egyéb uniós támogatást kiegészítő támogatások (10. cím, 4. alcím)
Vidékfejlesztési és halászati programok (10. cím, 11. alcím)

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Egyéb közösségi programok (20. cím, 8. alcím)
Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím)

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
TEN-T pályázatok (12. cím, 5. alcím, 9. jogcím-csoport)

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
Külső Határok Alap (5. cím, 41. alcím)

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK  fejezetben
I. Nemzeti Fejlesztési Terv (2. cím, 1. alcím)



Közösségi Kezdeményezések (2. cím, 2. alcím)
Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló   projektek (2. cím, 3. alcím)
Új Magyarország Fejlesztési Terv (2. cím, 4. alcím)
Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím)
Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím)
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. jogcím-
csoport)

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (12. cím, 5. alcím)

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (16. cím, 7. alcím)
Európai Globalizációs Alap (16. cím, 56. alcím, 8. jogcím-csoport)

A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával 
összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociális és munkaügyi miniszter 
engedélyével túlléphető:

4.

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM  fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím)

A pénzügyminiszter egyetértésével túlléphető:5.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA  fejezetben

Címzett és céltámogatások (9. cím)
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
fejezetben

Ingatlan alap létrehozásával, befektetési jegyek vásárlásával kapcsolatos kiadások (2. cím, 
1. alcím, 6. jogcím-csoport)

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben
E. Alap befizetési céltartalék (8. cím)

A Kormány döntése alapján legfeljebb a zárolt fejezeti egyensúlyi tartalék összegével 
túlléphető:

6.

X. MINISZTERELNÖKSÉG  fejezetben
Központi egyensúlyi tartalék (20. cím, 3. alcím)

Az európai uniós támogatások megelőlegezése miatt, de legfeljebb a budapesti 4-es - 
Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének 
állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény szerinti építési feladatok 
finanszírozási szerződésben foglalt arányos támogatás folyósítása céljából túlléphető:

7.

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI 
JÖVEDELEMADÓJA  fejezetben

Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal 
építésének támogatása (13. cím)


