
A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2009. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 
152 395,9 millió forint, a költségvetési támogatás összege 141 773,0 millió forint, a 
bevételi előirányzat pedig 10 622,9 millió forint.  
A fejezet összesített 2009. évi költségvetési előirányzatai a költségvetési címrend 
szerinti megosztásban a következők: 

millió forintban, egy tizedessel 
Cím / 
alcím / 
jogcím-
csoport 

Megnevezés Kiadás Bevétel  Támogatás Létszám- 
keret (fő)

1.1 Pénzügyminisztérium Igazgatása   4158,4 831,2 3327,2 504 

4. Pénzügyminisztérium Informatikai 
Szolgáltató Központ 402,6  402,6 38 

5. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 
Hivatal 83902,6 370,0 83532,6 15635 

6. Vám- és Pénzügyőrség 37551,6 3713,7 33837,9 7217 
10. Magyar Államkincstár 22954,3 5644,1 17310,2 4017 
12. Fejezeti kezelésű előirányzatok 3426,4 63,9 3362,5  
  Fejezet összesen 152395,9 10622,9 141773,0 27411 
 
 
A fejezet támogatási előirányzata 6,8 %-kal, a kiadási előirányzat 6,7 %-kal, a bevételi 
előirányzat pedig 5,1 %-kal alacsonyabb a  2008. évi eredeti előirányzatnál. 
 
A fejezet összlétszáma 2009. évben 27 411 fő, 178 fővel több, mint 2008. évben. A  
Vám- és Pénzügyőrségnél 92 fővel, a Magyar Államkincstárnál 86 fővel dolgoznak 
többen jövőre, ellátva az intézményekre háruló többletfeladatokat.  
Az összkiadásokon belül továbbra is jelentős, 79,1 % a személyi juttatások és a 
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának aránya.  
 
A dologi kiadások előirányzata 15,6  %-kal alacsonyabb, mint az előző évi eredeti 
előirányzat, mivel az intézmények jellemzően ezen előirányzat terhére érvényesítették 
a fejezeti egyensúlyi tartalék képzési kötelezettséget.  
 
A központi beruházások kiadási előirányzata 134,4 millió forint, mely a Vám- és 
Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. 
 
Az intézményi felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 3 368,6 millió forint, mely 
a legszükségesebb beszerzésekre, felújításokra nyújt fedezetet. 
  
2009. évben várhatóan 63,9 millió forint Európai Uniós forrás kerül felhasználásra, 
melyhez a hazai támogatás tervezett összege 33,0 millió forint.  
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A bevételek előirányzata 5,1 %-kal kevesebb az előző évi előirányzatnál, melynek oka, 
hogy a bírságbevételek a Vám- és Pénzügyőrségnél csökkenő tendenciát mutatnak az 
ellenőrzések visszatartó hatásának köszönhetően. 
 
Az intézmények 2009. évi költségvetését az alábbiakban mutatjuk be: 
 
1. cím: 1. alcím: Pénzügyminisztérium Igazgatása 
 
Az 1. alcím magában foglalja a Pénzügyminisztériumnak, mint önálló költségvetési 
szervnek az államigazgatási és kormányzati feladatainak, valamint a PM Nemzeti 
Programengedélyező Iroda költségvetésének kiadási- és bevételi előirányzatait.  
 
A Pénzügyminisztérium Igazgatása a feladatait a 169/2006. (VII. 28.) 
kormányrendelet, valamint az Alapító Okiratában foglaltak alapján látja el. Mindezek 
alapján az intézmény alapfeladata a Kormány pénzügypolitikájával összefüggő, igen 
szerteágazó szakmai feladatok ellátása a következők szerint: 
 

- javaslatot készít a Kormány közpolitikájára, előkészíti a törvények és 
kormányrendeletek tervezeteit, valamint a köztársasági elnök és a Kormány 
határozatait,  

- kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket és tárca 
megállapodásokat, 

- gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati 
részvétellel működő döntéshozó és döntés előkészítő tevékenysége keretében 
képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről, továbbá képviseli a 
Kormányt az Európai Unió Tanácsában, 

- közreműködik a lakáspolitika, a lakáscélú állami támogatások szabályozásának 
kidolgozásában, 

- közreműködik a Kormány nyugdíj- és egészségbiztosítási politikájának 
kialakításában és a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer szabályozásában, 

- az államháztartásért való felelőssége körében előkészíti az államháztartásról, a 
központi költségvetésről és zárszámadásról, a társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjai költségvetéséről és zárszámadásáról, a helyi- és kisebbségi 
önkormányzatok gazdálkodásáról, a részükre nyújtandó támogatásokról, az 
önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tarozó közterhek nyilvántartásáról és 
elszámolásáról szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy 
kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki, 

- előkészíti az államháztartás alrendszereit megillető befizetési kötelezettségekről 
(adók, illetékek, vámok, egyéb járulékok, hozzájárulások és egyéb befizetési 
kötelezettségek) szóló jogszabályokat, a gazdálkodók számviteli szabályainak 
kidolgozását, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet 
felhatalmazása alapján miniszteri rendeleteket ad ki, 

- javaslatot készít a Kormány gazdaságpolitikai céljaira, a gazdaságpolitikai 
programok végrehajtására és az ezek megvalósításához szükséges eszközökre,  

- ellátja a felügyelt intézmények szakmai, pénzügyi irányítási feladatait, valamint 
ellenőrzési és monitoring rendszerének szabályozását, 



 

 

3

- az állami vagyonnal való gazdálkodás keretében meghatározza a vagyonpolitika 
céljait és elveit, továbbá ellátja a Kormány privatizációs stratégiájának 
kialakításával összefüggő feladatokat, 

- kidolgozza a költségvetési gazdálkodás szabályozási feladatait, 
- ellátja az önkormányzati finanszírozással kapcsolatos feladatokat. 

 
A minisztérium számára a szakfeladatai elvégzéséhez szükséges munkakörnyezetet és 
infrastruktúrát, az üzemeltetési, karbantartási, informatikai, kommunikációs és egyéb 
ellátási funkciókat, valamint a PM kezelésében lévő ingatlanok, ingóságok üzemképes 
állapotának mindenkori biztosítását a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság látja el a 
272/2003. (XII. 24.) kormányrendelet alapján. 
 
A NAO Iroda az előcsatlakozási eszközök (PHARE, ISPA, SAPARD) kiterjesztett 
decentralizációja tekintetében felelős a lebonyolításban érintett intézmények 
felkészülésének koordinálásáért és felügyeletéért, valamint a felkészülésről és a 
működésről az Európai Bizottságnak történő beszámolásáért. Ellátja továbbá az 
Európai Unió előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának 
pénzügyi, tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) 
kormányrendelet által a Nemzeti Alap számára kötelezően előírt feladatokat, valamint 
a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQAL Közösségi Kezdeményezés 
program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó 
pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 
360/2004. (XII. 26.) kormányrendeletben megfogalmazott kifizető hatósági 
feladatokat. 
 
2009. évi változások 
 
Az intézmény a 2009. évi előirányzatait az aktuális prioritásoknak megfelelő feladatai 
alapján, a gazdálkodási feltételek változásainak figyelembevételével állította össze.  
 
Ezen változások a következők: 

 
- a Tervezési Körirat által előírt báziscsökkentés, 
- a 2008. évi 5%-os illetményemelés bázisba építése, 
- a 2009. évi támogatásból kötelezően képzendő fejezeti egyensúlyi 

tartalékképzés, 
- 2009. évre tervezett járulékcsökkenések (a TB járulék 29%-ról 25,5 %-ra, 

munkaadói járulék 3 %-ról 1,5 %-ra). 
 
Az intézménnyel szemben támasztott szigorú költségcsökkentési, hatékonysági 
követelmények hatására 2009. évben tovább folytatódik a szervezet tartalékainak 
feltárása a megtakarítások realizálása céljából a működőképesség zavartalanságának 
biztosítása mellett.  
 
Mindezek alapján az intézmény 2009. évi kiadásainak összege 4 158,4  millió forint, a 
bevételi összeg 831,2 millió forint, a támogatásé 3 327,2 millió forint.  
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Létszám  
 
A 2009. évi tervezett engedélyezett létszám 504 fő, amely azonos a 2008. évivel. 
A 2009. évre tervezett köztisztviselői létszám 461 fő, MT hatálya alá tartozó 13 fő, a 
PM NAO Iroda közalkalmazotti létszáma 30 fő.  
 
Az állomány összetételében a felsőfokú végzettek aránya 76 %.  
 
Személyi juttatások  
 
A személyi juttatások tervezett előirányzata 3 099,5 millió forint, szemben a bázis év 
2 809,4 millió forintos adatával. A 10,3 %-os növekedést a szerkezeti változások 
okozták, nevezetesen: 
 

- a 2004/2008. (I. 24.) számú kormányhatározat szerint a 2008. évben 
végrehajtott minisztériumi bérszintek egyesítése, arányosítása alapján a 
személyi juttatások 209,6  millió forinttal növekedtek, 

- a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb 
személyi célú kifizetéseinek támogatásáról szóló 49/2008. (III. 14.) 
kormányrendelet szerinti köztisztviselői illetményalap és közalkalmazotti 
illetménytábla emelés 80,5 millió forintos személyi juttatás növekedést 
eredményezett. 

 
A rendelkezésre álló keret fedezetet nyújt 461 fő köztisztviselő, 13 fő MT hatálya alá 
tartozó munkavállaló és 30 fő közalkalmazott 13 havi alapilletményére, 
illetménykiegészítésére, nyelvpótlékára, vezetői és egyéb kötelező pótlékokra. 
 
A személyi juttatások tervezésénél 38 650 forint köztisztviselői illetmény alappal 
számolt az intézmény, közalkalmazottak esetében a jelenleg megállapított, garantált és 
munkáltatói döntésen alapuló illetményt vették figyelembe. 
 
A tervszámok kialakításánál a 2009. évi esedékes évközi átsorolások is figyelembe 
vételre kerültek.  
 
Nem rendszeres személyi juttatások tervezett előirányzata a törvény szerinti 
kifizetésekre - ruházati költségtérítés, étkezési hozzájárulás -, valamint a „Választható 
béren kívüli juttatás” rendszerében választható elemekre (kafetéria elemek) nyújt 
fedezetet.  
 
Külső megbízási díjaknál elsősorban a Pénzügyminisztérium szakképesítési körébe 
tartozó szakképzési feladat ellátása keretében elkészítendő és lektorálandó 
vizsgafeladatok, továbbá szakértők, vizsga ellenőrök, különböző bizottságok szakértői 
részére fizetendő megbízási díjak, tiszteletdíjak, honoráriumok fedezetére kell 
előirányzatot biztosítani. E célra 115,6 millió forintot fordítanak, amely megegyezik az 
előző év összegével. 
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Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadókat terhelő járulék tervezett összege 857,9  millió forint, amely a személyi 
juttatások változásainak megfelelően került megállapításra. Az előirányzat tartalmazza 
az engedélyezett létszámhoz kapcsolódó csökkentett társadalombiztosítási járulékot és 
munkaadói járulékot, valamint a változatlan mértékű egészségügyi hozzájárulást.  
 
Dologi kiadások  
 
A 2009. évi költségvetés a dologi kiadások fedezetére 198,7 millió forintot biztosít az 
intézmény részére, szemben az előző év 328,6 millió forintos összegével.  A 2009. évi 
tervezést érintő általános bázis csökkentés miatt a dologi kiadásokra fordítható keretek 
összege 62,1 millió forinttal, a 2009. évi támogatásból kötelezően képzendő 
egyensúlyi tartalék képzése címén pedig 67,8 millió forinttal csökkent.  
 
Készletbeszerzésekre az intézmény 2009. évben 3,0 millió forintot fordít, amely a 
könyvtári állomány gyarapítására, egyéb készletbeszerzésre (PM-nél maradt feladatok, 
egészségügyi feladat, gyógyszer, reprezentációs készlet beszerzésre) nyújt fedezetet.  
A szolgáltatási kiadások 44,9 millió forintot tesznek ki, amelyek közé sorolhatóak a 
postai szolgáltatások költségei (7,3 millió forint), a foglalkozás egészségügyi ellátás 
(5,0 millió forint), a fordítás, tanulmányok, szakvélemények, témafigyelések  költségei 
(32,6 millió forint). 
 
A dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése 
céljából az intézmény felülvizsgálta a megmaradó kiadási jogcímek jelenlegi és 
várható alakulását és rangsorolta a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett 
előirányzat a megfelelő helyre koncentrálódjék. 
 
Egyéb működési célú támogatások, kiadások 
 
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb szervezet részére című tervezési soron a PM 
SC támogatására terveztek 2,0 millió forintot, a nyugdíjasok támogatására a PM 
Szakszervezeti Bizottságon keresztül 0,3 millió forintot 2009. évre. 
 
Támogatás, bevétel 
 
Az intézmény 2009. évi támogatásának összege 3 327,2 millió forint, amely 224,4 
millió forinttal haladja meg az előző évit. Az előirányzatot növelte a szerkezeti 
változásként szereplő 2008. évi 5 %-os illetményemelés (105,8 millió forint) és a 
2008. évben végrehajtott minisztériumi bérszintek egységesítése (276,7 millió forint), 
összesen 382,5 millió forinttal. Az általános báziscsökkentés (62,1 millió forint), a 
2009. évi támogatásból kötelezően képzendő egyensúlyi tartalék (67,8 millió forint), 
valamint a munkaadókat terhelő járulékok változása (28,2 millió forint), viszont 158,1 
millió forintos csökkenést okozott a támogatási előirányzat 2009. évi alakulásában. 
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Működési bevételek 
 
A hatósági, engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési feladatok bevételei között 
tervezték az adószakértői kérelmek elbírálási díjbevételét, a feltételes adó megállapítás 
eljárási díjat, vizsga szervezői, elnöki és szakértő pályázati, valamint a könyvviteli 
szolgáltatást végzők regisztrálási díját. A pénzügyminiszter 26/2008. (VIII. 30.) PM 
rendelete az adótanácsadói, adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység 
végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a 
kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők 
továbbképzésének szabályairól rendelkezik 2009. január 1. napjától. A 
pénzügyminiszteri rendelet 11. §-a tartalmazza a fizetendő díjak mértékét. 
 
Évenként eltérő és esetleges azok száma, akik az ismertetett tevékenység végzésére 
jogosító igazolvány kiadása, igazolvány cseréje, névjegyzékben szereplő adat- 
módosítási, névjegyzékből való törlési, igazolvány pótlás megadása iránti kérelemmel 
fordulnak a Pénzügyminisztériumhoz. 
 
A feltételes adó megállapítás eljárási díj elszámolása saját bevételként csak az 
adóigazgatási eljárás keretében meghozott határozatok alapján lehetséges, a 
pénzforgalmi bevételként jelentkező befizetéseket függő bevételként kell 
nyilvántartani a határozatok meghozataláig. A visszautalandó befizetések köre is csak 
utólag, több hónap múlva válik ismertté. A tervezett saját bevétel összeg 
meghatározása csak becsléssel tervezhető. 
 
A könyvviteli szolgáltatást végzők 2003. január 1-jétől abban az esetben folytathatják 
tevékenységüket, ha regisztráltatták magukat, az ún. „Mérlegképes regisztrációs” 
rendszerben. A regisztrációs díjat – 7 500 forint/fő – a Pénzügyminisztérium 
Igazgatási cím javára fizetik be az érdekeltek. 
 
Ezeken a bevételi jogcímeken befolyó díjak mértéke jogszabályban meghatározott 
összeg. 
 
 
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 2009. évre nem tervezett az intézmény. 
 
 
4. cím: Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ 
 
A Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központot az államháztartás 
hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó 
intézkedésekről szóló 2118/2006 (VI. 30.) számú kormányhatározat alapján a 
pénzügyminiszter 2006. október 1-jével alapította meg. Az intézmény fő feladata a 
Pénzügyminisztérium fejezethez tartozó intézmények részére számítástechnikai 
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szolgáltatások nyújtása, informatikai rendszerek üzemeltetési, fejlesztési feladatainak 
ellátása. 
Az intézmény 2009. évben az ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Elektronikus 
Közigazgatási Operatív Programja (EKOP) forrásából több, az Európai Unió által is 
támogatott nagy informatikai projekt gazdájaként felelős többek között: 
 

- a Költségvetési Gazdálkodási Rendszer (KGR) megvalósításáért és 
bevezetéséért, 

- a központi elektronikus fizetési megoldás (e-Fiz) megvalósításáért és 
bevezetéséért, 

- az egyablakos vámügyintézés (1 a VAM) megteremtéséért, 
- az adóalany centrikus adatszolgáltatási modell (ACM) megteremtéséért, 
- a családtámogatások folyósítási rendszerének (TÉBA) korszerűsítéséért.  
 

Az intézmény 2009. évi kiadási összege 402,6 millió forint, mely teljes egészben 
támogatás, saját bevétel nem került meghatározásra.  
A költségvetési szerv tárgyévi támogatási előirányzatát az alábbi tényezők 
befolyásolták: 
 

- Körirat által előírt általános bázis csökkentés    - 8,4 millió forint 
- 2008. évi 5 %-os illetményemelés      1,9 millió forint  
- 2009. évi támogatásból kötelezően képzendő  

fejezeti egyensúlyi tartalék      - 8,2 millió forint 
- 2009. évre tervezett járulékcsökkenések  

           (a TB járulék 29 %-ról 25,5 %-ra, a munkaadói járulék  
           3 %-ról 1,5 %-ra)         - 2,1 millió forint 

 
Létszám 
 
Az intézmény 2009. évi tervezett előirányzata 38 fő – az előző évi létszámmal 
megegyező –, amely a 2009. évben kerül teljes mértékben feltöltésre. 
Az engedélyezett létszám elegendő kapacitást jelent a szervezet működéséből adódó 
feladatok ellátására. 
 
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások 2009. évre tervezett összege 254,3 millió forint, amely 38 fő 
létszám bérjellegű finanszírozását biztosítja.  
A 2009. évben rendelkezésre álló rendszeres személyi juttatás kerete 198,1 millió 
forint, amely az alapilletményeket és az illetménypótlékokat fedezi. A nem rendszeres 
személyi juttatások 2009. évi tervszáma 41,2 millió forint, amely a közlekedési 
költségeket, az étkezési hozzájárulást, a belső és külső jutalmazásokat, az üdülési 
hozzájárulást és egyéb béren kívüli juttatási rendszer (cafeteria) elemeinek biztosítását 
fedezi. 
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Az Európai Uniós kiemelt projektek megvalósulásához külső kapacitás igénybevételét 
is tervezik, melyre 15,0 millió forint áll rendelkezésre. 
 
Az 1 főre jutó rendszeres személyi juttatás összege 5,2 millió forint/év. Az 1 főre jutó 
nem rendszeres személyi juttatás összege 1,1 millió forint/év. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A 2009. évi költségvetési törvény a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára 68,7 
millió forintot biztosít. Az előirányzat a személyi juttatásoknál leírtakkal arányos. 
 
Dologi kiadások 
 
A dologi kiadások előirányzat 2009. évi összege 69,6 millió forint. Az előirányzat 
fedezi a már több évre megkötött szerződésekből eredő, illetve a szakmai munkához 
szükséges tételeket, az intézményi működés során a 38 fő munkavégzésével felmerülő 
költségeket, továbbá az új épületszárnyhoz kapcsolódó közüzemi költségeket. 
 
A dologi kiadások legjelentősebb tételei: a készletbeszerzés (20,5 millió forint), 
szolgáltatások (16,0 millió forint), kommunikációs szolgáltatások (10,0 millió forint), 
a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (10,1 millió forint). 
 
Intézményi beruházási kiadások 
 
Az intézményi beruházások tervezett kiadási előirányzata 10,0 millió forint, melyből a 
szükséges irodai eszközök beszerzése biztosítható. 
 
Támogatás 
 
Az intézmény 2009. évi támogatásának összege 402,6 millió forint. Ez az előző évihez 
képest 4 %-kal alacsonyabb. A költségvetési szerv teljes kiadási összege támogatásból 
kerül finanszírozásra. 
 
 
5. cím: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a pénzügyminiszter felügyelete alatt álló 
központi költségvetési szerv, feladatait az APEH Központ, hét regionális igazgatóság, 
a Kiemelt Adózók Igazgatósága, az Oktatási Intézet és a Számítástechnikai és 
Adóelszámolási Intézet útján látja el. 
A Hivatal feladatait alapvetően a 273/2006. (XII. 23.) kormányrendelet határozza meg. 
 
Az APEH feladata a központi költségvetés, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az 
Egészségbiztosítási Alap, az elkülönített állami pénzalap javára teljesítendő kötelező 
befizetés, illetve ezek terhére juttatott támogatás, adó-visszaigénylés vagy adó-
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visszatérítés megállapítása, beszedése, nyilvántartása, végrehajtása, visszatérítése, 
kiutalása és ellenőrzése.  
 
Az APEH ellátja: 
 

- az állami garancia kiutalásával, visszakövetelésével, a garancia beváltásához 
kapcsolódó ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat; az adók módjára behajtandó 
köztartozás végrehajtásával, illetve az egyéb kötelező befizetésekkel 
kapcsolatos feladatokat, 

- a szerencsejáték szervezéssel összefüggő engedélyezési, nyilvántartási, 
ellenőrzési feladatokat, 

- a magán-nyugdíjpénztári tagdíj bevallását, beszedését, nyilvántartását, 
ellenőrzését, végrehajtását, visszatérítését, átutalását, adatátadását, a 
csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a 
vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a központi költségvetést 
megillető követelések tekintetében a hitelezői feladatokat, 

- a munkáltatók és kifizetők által foglalkoztatott biztosítottak adatainak 
nyilvántartásával, az adatoknak az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása 
és a munkaügyi hatóságnak történő átadásával kapcsolatos feladatokat, 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban a 
pénzellátással kapcsolatban számára meghatározott feladatokat, 

- a befolyt illetékbevételnek a központi költségvetést, illetve a fővárosi, megyei, 
megyei jogú városi önkormányzatokat megillető hányadának megállapításával 
összefüggő feladatokat, 

- a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárást, vezeti az ezzel kapcsolatos 
nyilvántartást, végzi az eljárás díjának beszedését és visszatérítését. 

 
A Hivatal  2009. évi   kiadási  főösszege 83 902,6 millió forint, a támogatás összege 
83 532,6 millió forint, a bevétel összege 370,0 millió forint. 
 
 
 
 
Az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatát az alábbi tényezők befolyásolták: 
 

- 2008. évi 5%-os illetményfejlesztés    2.351,3 millió forint 
- EU-s projekt önrészének fejezeti kezelésű  

előirányzatra történő átcsoportosítása       - 18,0 millió forint 
- kötelezően képzendő egyensúlyi tartalék           - 1.708,4 millió forint 
- 2009. évre tervezett járulékcsökkenések  

           (a TB járulék 29 %-ról 25,5 %-ra,  
           a munkaadói járulék 3 %-ról 1,5 %-ra)           - 875,6 millió forint 
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Létszám 
 
A 2009. évre tervezett létszám 15 635 fő, mely megegyezik a 2008. évi engedélyezett 
létszámmal. 
 
Személyi juttatások 
 
Az intézmény személyi juttatásainak előirányzata 54 034,8 millió forint, ez 3,4 %-os 
növekedést jelent a 2008. évhez képest, melynek oka a 2008. évben végrehajtott 
illetményemelés. Az egy főre jutó személyi juttatások összege 3,4 millió forint, mely  
3 %-kal magasabb, mint az előző évi tervezett előirányzat. A rendszeres személyi 
juttatások aránya a személyi juttatásokon belül 90,0 %, közel azonos a korábbi évek 
szintjével. 
 
A nem rendszeres személyi juttatások előirányzata biztosítja a jubileumi jutalom, a 
napidíj, a közigazgatási vizsgák, a ruházati költségtérítés, a közlekedési költségtérítés, 
az étkezési hozzájárulás és a szociális juttatás fedezetét. 
 
Jutalom fizetésére az előző évi gyakorlatnak megfelelően a tárgyévi költségvetésről 
szóló törvényben foglalt szabályok és feltételek alapján kerül sor. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a személyi juttatások kiadásainak 
változására épül. 2009. évre a tervezett előirányzat 15 602,1 millió forint, figyelembe 
véve a tervezett járulékcsökkenést is. 
 
Dologi kiadások 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások tervezett előirányzata 11 653,3 millió forint, 
melynek tervezése során érvényesültek az előírt takarékossági szempontok. 
A készletbeszerzés finanszírozásához 1 432,0 millió forintot tervez az intézmény, mely 
biztosítja az alapfeladat ellátásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, 
számítástechnikai segédanyag, közlöny, hajtó-, és kenőanyag kiadások fedezetét. Az 
intézmény feladatának jellegéből adódóan a nyomtatvány költségek jelentősek, s 
jellemzően az év első felében jelentkeznek (szja bevallások).  
A kommunikációs szolgáltatások 2 252,2 millió forint tervezett kiadása az alapfeladat 
ellátásához szükséges telefondíjakat, az adatátviteli vonalak költségeit, az adatrögzítési 
díjakat tartalmazza. 
A szolgáltatások 5 625,8 millió forintos tervezett előirányzata a működtetéssel 
kapcsolatos kiadásokat tartalmazza (fűtés, világítás, takarítás, őrzés-védelem, bérleti 
díjak, postai szolgáltatás stb.). A megnövekedett létszám elhelyezéséhez több ingatlan 
bérlése vált szükségessé, növelve az ilyen címen keletkező kiadásokat. Az intézmény a 
vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja előirányzatot 1 450,0 millió forintban 
tervezte. Az egyéb kiadások tervezett összege 174,4 millió forint, melyből a 
legjelentősebb tétel a postaköltség. A költségvetési törvény rendelkezése alapján a 
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dologi kiadások előirányzata is túlléphető, amennyiben teljesülnek a törvényben 
meghatározott feltételek. 
 
Egyéb működési célú támogatások, kiadások 
 
Az egyéb működési célú támogatások 2009. évi előirányzata 35,1 millió forint, 
egyezően az előző évi mértékkel. Az előirányzatból kerül sor üdülők üzemeltetésére és 
korengedményes nyugdíjazásra szolgáló pénzeszköz átadására. 
 
Intézményi beruházási kiadások 
 
Az intézményi beruházási kiadások előirányzata 2 055,3 millió forint 2009. évre, mely 
megegyezik a 2008. évi eredeti előirányzat összegével. Ebből 550,0 millió forintot 
számítástechnikai és kommunikációs eszközök beszerzésére, hálózatépítésre, 250,0 
millió forintot biztonságtechnikai beruházásokra, 300,0 millió forintot irodatechnikai 
eszközök és bútorok cseréjére, 200,0 millió forintot a 200,0 ezer km futásteljesítmény 
feletti vagy hat évnél idősebb gépkocsik cseréjére, 55,3 millió forintot egyéb gépek 
beszerzésére, 150,0 millió forintot akadálymentesítésre, 550,0 millió forintot hardver   
(hálózati eszközök), kommunikációs eszközök beszerzésére terveznek fordítani. 
 
Felújítás 
 
A felújítási kiadások 2009. évi tervezett előirányzata 522,0 millió forint, egyezően az 
előző évi mértékkel. 
A hivatal az előirányzat terhére tervezi megvalósítani a 2008. évben megkezdett, 2009. 
évre áthúzódó Veszprém, Koch L. út 4/A. szám alatti ingatlan felújítását 400,0 millió 
forint értékben, a liftek felújítását 100,0 millió forint, illetve az igazgatóságok eseti 
felújítási igényeit 22,0 millió forint összegben. 
 
Támogatás, bevétel 
 
A támogatás 2009. évre tervezett előirányzata 83 532,6 millió forint, 0,3 %-kal 
kevesebb, mint az előző évi előirányzat. Az intézmény tervezett bevételi előirányzata 
370,0 millió forint, 25,0 millió forinttal meghaladja a 2008. évi értéket. 
 
 
6. cím: Vám- és Pénzügyőrség  
 
A Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény alapján a Vám- és 
Pénzügyőrség (továbbiakban: vámhatóság) a pénzügyminiszter irányítása és 
felügyelete alatt álló fegyveres rendvédelmi, államigazgatási szerv, és egyben önálló 
jogi személyiséggel, országos hatáskörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi 
költségvetési intézmény. 
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A vámhatóság sokrétű feladatainak hatékony ellátása, ezen feladatokhoz kapcsolódó 
eszközrendszer működtetése révén aktív részt vállal a gazdaság védelmében, a fekete 
gazdaság térhódításának megakadályozásában.  
Az uniós és nemzeti bevételek teljesítése mellett közreműködője és alakítója a piaci 
viszonyok átláthatósága biztosításának, a gazdálkodók részére az egyenlő 
versenyhelyzet megteremtésének. A globalizáció és ezek társadalomra gyakorolt 
negatív hatása (globális egészségügyi járványok, terrorveszély, regionális 
konfliktusok, stb.) miatt rendvédelmi feladatainak további bővülése várható. 
 
A vámhatóság feladatai 
 

1. A Vám- és Pénzügyőrség vámigazgatási jogkörében végzi: 
a) a vámhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenőrzését, a 
vámtartozások és a vámeljáráshoz kapcsolódó nem közösségi adók és 
díjak kiszabását és beszedését, 
b) közvetlenül vagy közvetve – meghatározott körben – az áruk 
azonosságának (adózási szempontból történő besorolásának, 
minőségének és egyéb jogszabály által meghatározott 
követelményeknek) a vizsgálatát, illetve a vizsgálat megtörténtének 
ellenőrzését, 
c) a vámokmányok adatainak vám- és statisztikai célú ellenőrzését, 
javíttatását, nyilvántartását, összesítését, feldolgozását és átadását, 
d) a vám-, az adó- és egyéb jogszabályokban meghatározott adóztatási, 
ellenőrzési és utólagos ellenőrzési feladatokat, 
e) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap 
Garanciarészlegéből (EMOGA) finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó 
utólagos ellenőrzéseket.  

 
2. A Vám- és Pénzügyőrség jövedéki igazgatási jogkörében végzi: 

a) a jövedéki jogszabályokban meghatározott jövedéki ellenőrzéssel, 
b) a jövedéki jogszabályokban meghatározott jövedéki adóügyekkel 
kapcsolatos feladatokat. 

  
3. A Vám- és Pénzügyőrség a bűnüldözési és nyomozó hatósági jogkörében 
végzi a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény által hatáskörébe utalt 
bűncselekmények megelőzését, felderítését és nyomozását.  
 
 
4. A Vám- és Pénzügyőrség rendészeti és igazgatási jogkörében végzi: 

a) a külön jogszabály által hatáskörébe utalt szabálysértések felderítését 
és elbírálását, 
b) a Vám- és Pénzügyőrség nyomozó hatóságai által elrendelt személyi 
védelmet a vonatkozó jogszabályok keretei között, 
c) meghatározott körben anyagi javak, értékek őrzését, kísérését, 
d) mobil ellenőrző csoportok felállításával az Európai Unió (a 
továbbiakban: EU) külső és belső határai mentén a mélységi ellenőrzést, 
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e) a külön jogszabályokban meghatározott rendvédelmi feladatok 
ellátását.  

 
5. A Vám- és Pénzügyőrség nemzetközi tevékenysége keretében végzi:  

a) a közösségi és a külön jogszabályok alapján a Vám- és Pénzügyőrség 
feladatkörébe tartozó ügyekben az informatikai rendszerek 
működtetéséből, alkalmazásából adódó tagállami feladatokat, 
b) a nemzetközi egyezményekben és a kétoldalú megállapodásokban az 
együttműködésből adódó feladatok ellátását, 
c) az EU által biztosított támogatásokkal kapcsolatos, a Vám- és 
Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatását, 
d) az Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) történő együttműködéssel 
és koordinációval kapcsolatban a külön törvényben meghatározott 
feladatokat.  

 
6. A Vám- és Pénzügyőrség egyéb feladatainak ellátása keretében végzi:  

a) külön jogszabályban szabályozott, nemzetközileg ellenőrzött termékek 
és technológiák forgalmának ellenőrzését, 
b) a nemesfémforgalommal és fémjelzéssel kapcsolatos ellenőrzési 
feladatokat, 
c) a vám-, a jövedéki, a szabálysértési és egyéb eljárások során 
keletkezett, a feladat- és hatáskörébe tartozó adatok kezelését, 
d) a közúti határátkelőhelyek üzemeltetését, a fenntartásukra és 
fejlesztésükre vonatkozó feladatok végrehajtását.  

 
A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel rendelkező szervei közül az Országos 
Parancsnokság felsőfokú szerv, középfokú szervek pedig a regionális 
parancsnokságok, a regionális nyomozó hivatalok, a Vám- és Pénzügyőrség Bűnügyi 
Ellátó Nyomozó Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési  
Parancsnokság, a Központi Repülőtéri Parancsnokság, a Központi Ellenőrzési 
Parancsnokság, a Központi Járőrszolgálat Parancsnokság, a Számlavezető 
Parancsnokság, a Vegyvizsgáló Intézet. A Vám- és Pénzügyőrség hatósági jogkörrel 
rendelkező alsó fokú szervei a fővámhivatalok, a vámhivatalok, a regionális ellenőrző 
központok, a Fővárosi Szabálysértési Hivatal, a Vámáruraktár és a Pesti Jövedéki, 
Adójegy és Zárjegy Hivatal. 
A hatósági jogkörrel nem rendelkező szervek feladata a szervezet technikai, anyagi 
eszközzel való ellátása, rendszerintegrációs, alkalmazásfejlesztési és adatszolgáltatási 
tevékenység végzése, az informatikai üzemeltetési, a pénzügyi, gazdálkodási feladatok 
ellátása, továbbá az állomány képzése, továbbképzése, valamint az egészségügyi, 
szociális és kulturális ellátás megszervezése. 
 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
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2009. évi változások 
 
A Vám- és Pénzügyőrség kiadási főösszege a 2009. évi költségvetés alapján 37 551,6 
millió forint, melyet 33 837,9 millió forint összegben támogatás, 3 713,7 millió forint 
összegben bevétel finanszíroz. 
 
Az intézmény tárgyévi támogatási előirányzatát az alábbi tényezők befolyásolták: 
 

- 2008. évi 5%-os illetményfejlesztés      1052,9 millió forint 
- 2009. évi kötelezően képzendő egyensúlyi tartalék  

képzésére         - 652,6 millió forint 
- 2009. évre tervezett járulékcsökkenések  

           (a TB járulék 29 %-ról 25,5 %-ra, illetve  
           a 3%-os munkaadói járulék 1,5 %-ra)      - 399,4 millió forint 

- a keleti és a déli határszakaszon a zöldhatár  
ellenőrzését ellátó 50 fő létszámhoz kapcsolódó 

  kiadások fedezetére            323,0 millió forint 
- a záhonyi vasúti teherforgalom ellenőrzésére  

           30 fő létszám jövő évi kiadásinak tervezett összege      193,8 millió forint 
- 2 db új mobillaboratórium beszerzésére és  

           üzemeltetésére (6 fő létszám)         166,5 millió forint 
- a nyomozói pótlék, utasforgalmi és a szemle pótlék 

emelésére            952,9 millió forint 
- a fizetési fokozat váltás, előresorolás fedezetére     216,0 millió forint 
- a nyomozati szakterület megerősítésére       135,4 millió forint  
- fegyveresek nyugellátására          97,9 millió forint 

 
Létszám 
 
A testület 2009. évre engedélyezett létszáma 7 217 fő, 86 fővel több, mint az előző 
évben. A többletlétszám az alábbi feladatok ellátását szolgálja: 
 

- 50 fő a keleti és déli határszakaszon a zöldhatár ellenőrzését, 
- 30 fő a záhonyi vasúti teherforgalom ellenőrzését, 
- 6 fő a beszerzésre kerülő 2 db új mobil laboratórium üzemeltetését. 

 
A 7 217 fő engedélyezett létszámból a hivatásos állományúak tervezett létszáma 5 767 
fő, a közalkalmazotti létszám 1 450 fő. 
 
Személyi juttatások 
 
A 2009. évi költségvetés a testület személyi juttatás előirányzatára 21 919,2 millió 
forintot biztosít, mely 1 978,4 millió forinttal (9,9 %) magasabb az előző évi 
előirányzatnál, melyből 
 

- a 86 fős létszámnövekedéshez kapcsolódik 289,3 millió forint, 
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- a pótlékok emelésére és a fizetési fokozat váltás fedezetére szolgál 885,5 millió 
forint. 

 
A növekvő megélhetési költségek miatt egyre nehezebb a szakképzett, több éves 
tapasztalattal rendelkező hivatásos állományú testületi tagok megtartása. További 
nehézségeket okoz a nyugállományba vonuló, leszerelő hivatásos állományú testületi 
tagok utánpótlása, mivel a pályakezdő illetmény nem biztosít vonzerőt a fiatalabb 
korosztály számára. Ennek ellensúlyozása érdekében a nyomozói pótlék, az 
utasforgalmi és szemlepótlék emelésére, s a fizetési fokozat váltás, előre sorolás 
többletköltségeinek fedezetére a szükséges forrást tartalmazza a Testület jövő évi 
költségvetése.  
 
A rendelkezésre álló előirányzat 2009. évben fedezetet nyújt a törvényi 
kötelezettségből eredő kifizetésekre, a testületi tagok soros és soron kívüli 
előmenetelére, valamint a nem rendszeres személyi juttatásokra.  
 
A rendszeres személyi juttatás összege 19 860,8 millió forint, 10,7 %-os növekedést 
jelent az előző évhez képest. Az 1 főre jutó rendszeres havi személyi juttatás összege 
211,7 ezer forint, az előző évi 193,5 ezer forinttal szemben. 
 
A nem rendszeres személyi juttatások összege 2 008,4 millió forint, melynek tervezése 
során figyelembe kellett venni, hogy a bevételi előirányzatok teljesítéséhez 
fokozottabb ellenőrzési tevékenységre van szükség, ami a túlszolgálattal, vezényléssel 
kapcsolatos kiadások növekedésével jár. Az intézményi költségvetésben jutalom 
címén csak a vezetői jutalomkeretekre képeztek előirányzatot, mely a testületi szinten 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak jutalmazására használható fel. Az 
érdekeltségi jutalom, mely a testület egészére vonatkoztatva lehetővé teszi e 
megfeszített munka alapján elért teljesítmények differenciált elismerését, a 
költségvetési törvényben, a pénzügyminiszter által meghatározott követelmények 
teljesítése esetén, túllépési lehetőségként kerül biztosításra. 
A Vám- és Pénzügyőrségnél 2006. július 1. hatállyal bevezetésre került a béren kívüli 
juttatások (Cafetéria) rendszere, a kifizethető keret összege 60 ezer forint/fő/év.  
 
A külső személyi juttatások tervezett összege 50,0 millió forint, ugyanannyi, mint 
előző évben, s megbízási díjakra, illetve külső szakértők, tolmácsok, az ukrán 
határszakasz közúti határátkelőhelyein a kutatásban résztvevő autószerelők díjazására 
kerül felhasználásra.  
 
Összességében az 1 főre jutó személyi juttatás mértéke 233,6 ezer forint/hó, amely az 
érdekeltségi jutalom összegét nem tartalmazza. 

 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A 2009. évi javasolt előirányzat 6 430,0 millió forint, mely a tervezett járulék 
csökkenés figyelembe vételével került kiszámításra. 
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Dologi kiadások 
 
A 2009. évi költségvetésben a dologi kiadások összege 6 227,6 millió forint, szemben 
az előző évi 6 893,2 millió forinttal. A testület államháztartási egyensúlyi 
tartalékképzési kötelezettsége 2009. évre 652,6 millió forint, amelyet a dologi 
kiadások előirányzatán érvényesítettek. Ezt részben a leépülő határszolgálati feladatok, 
részben pedig a belső erőforrások feltárásával összefüggésben a szervezeti, 
korszerűsítési és takarékossági intézkedések indokolták. 
 
Az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján a dologi kiadások előirányzat mintegy 40 %-
át a középfokú szervek használják fel. A részükre jóváhagyott előirányzati keret 
döntően az intézményüzemeltetési-fenntartási kiadások fedezetét tartalmazza. A 
költségvetésükön belül meghatározó a közüzemi kiadások részaránya, így az 
energiahordozók árának növekedése érzékenyen érinti a működőképességüket. 
 
A dologi kiadások előirányzaton belül a legjelentősebb kiadási jogcím a zárjegyek, 
adójegyek előállítása. Ezen kiadások szerződéses kötelezettségen alapulnak. A fekete 
gazdaság elleni hatékony fellépés eredményeként a szeszesitalok és a dohánytermékek 
legális forgalma növekszik, ami az adó- és zárjegyek iránti kereslet növekedésével jár.  
 
Összességében készletbeszerzésre 1755,9 millió forintot, kommunikációs 
szolgáltatásokra 488,1 millió forintot fordítanak. A fenti kiadások a testület működése 
szempontjából stratégiai jelentőségűek, a dologi előirányzat 36,0 %-át teszik ki. 
 
A szolgáltatások díja 2 342,9 millió forint, amely tartalmazza közüzemi díjak 
(villamosenergia, gázenergia, távhő, víz- és csatornadíj) 2009. évre tervezett 1 046,3 
millió forintos összegét.  
 
A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-jának összege 900,4 millió forint, az ÁFA 
befizetéseké 35,4 millió forint, a kiküldetés és reprezentációs kiadásoké 105,3 millió 
forint. A testület adók, díjak befizetésére 188,1 millió forintot, nemzetközi tagsági 
díjakra 8,0 millió forintot tervezett.  
 
A Vám- és Pénzügyőrség hatósági eljárásai során lefoglalt anyagok, áruk szállítására, 
raktározására kötött szerződésből eredő fizetési kötelezettségek az elmúlt években 
jelentősen megterhelték az intézmény gazdálkodását. A 2007-2008. évben olyan 
egyszeri beruházásokat valósított meg az intézmény, melynek eredményeként a külső 
szolgáltatóval végzett bűnjelkezelési tevékenység (lefoglalt eszközök, főként 
gépkocsik tárolása) helyett a jövőben a lefoglalt eszközöket/gépjárműveket saját 
telephelyein tudja tárolni és kezelni. 
 
 
Egyéb működési célú támogatások, kiadások 

 
Az  egyéb   működési   célú  támogatások,  kiadások 2009. évre tervezett előirányzata 
2 347,9 millió forint, szemben a bázis évi 2 250,0 millió forint előirányzattal. Ezen 
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összeget a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint 
e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 
195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet alapján a fegyveres állomány nyugellátására 
fordítanak.  
 
Intézményi beruházási kiadások 
 
A 2008. évi eredeti előirányzat 159,0 millió forint volt, a 2009. évi tervezett 
előirányzat 347,5 millió forint. A 2,2-szeres növekedés az alábbiakkal indokolható. 
 
A szakmai fejlesztési igények között a külső és román határszakaszon a zöldhatár 
vámszempontú ellenőrzöttségének fokozása, illetve a záhonyi Vámhivatalnál a vasúti 
teherforgalom ellenőrzése szerepelt. Az 50 fő létszámfejlesztéshez kapcsolódó 
technikai beszerzésekre 35,3 millió forintot szükséges fordítani. 
 
A zöldhatár vámszempontú ellenőrzöttségének jelentős fokozása a külső és román 
határszakaszon a 2 db mobil labor bekerülési értéke 132,0 millió forint. Ezen összeg 
magában foglalja az alkoholos mobil labor 54,0 millió forintos összegét, valamint az 
ásványolajos mobil labor 78,0 millió forintos  bekerülési értékét.  
 
A záhonyi Vámhivatalnál a vasúti teherforgalom ellenőrzéséhez kapcsolódó technikai 
beszerzések 21,2 millió forintba kerülnek. 
Informatikai eszközök beszerzésére 34,0 millió forintot, tárgyi eszközök tervszerű 
pótlására 75,0 millió forintot, a tervezett közös székházba költözéssel kapcsolatos 
bonyolítási feladatokra 50,0 millió forintot terveztek. 
 
Felújítás 
 
A 2009. évi felújítási előirányzat 60,0 millió forint, amely megegyezik a bázis évi 
adattal. Az előirányzat terhére a létszám- és feladatbővülésből eredő ingatlan felújítási 
igények munkálatait finanszírozzák. 
 
Központi beruházások 
 
A lakástámogatásra tervezett 134,4 millió forint előirányzat az intézményre háruló 
feladatok maradéktalan ellátásához szükséges létszám elhelyezés és lakás probléma 
megoldását biztosítja.  
 
Kölcsönök 
 
A Testület kölcsönök címen 85,0 millió forint kiadást tervez, amely az igénylők 
részére 2-4 millió forint/fő összegű munkáltatói kölcsön nyújtását teszi lehetővé.  
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Támogatás, bevétel 
 
Az intézmény 2009. évi támogatásának összege 33 837,9 millió forint, a bázis évi 
támogatás 31 751,5  millió forint volt. A bevételi előirányzat összege 3 713,7 millió 
forint, melyből a működési bevételi előirányzat 3 608,7 millió forint, a felhalmozási- 
és tőke jellegű bevételek előirányzata 20,0 millió forint, a kölcsönök visszatérüléséből 
várható bevétel pedig 85,0 millió forint.  
 
A működési bevételek 2009. évi összege 3 608,7 millió forint, amely 234,4 millió 
forinttal kevesebb, mint a bázis évi előirányzat.  
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek megsértése 
esetén kiszabható bírságok összege külön jogszabályban került meghatározásra, amely 
2007. május 1-től hatályos. Az új szabályozás révén a fenti időpontot követően a 
bírságbevételek jelentősen megemelkedtek a bázis (2008.) évben, az előrejelzések 
azonban 2009. évre csökkenő tendenciát mutatnak, mivel a bírságok elrettentő hatása 
okán a közúton közlekedők jogkövető magatartása várhatóan erősen érzékelhető lesz. 
A következő években a bírságbevételek visszaesésével kell számolni az ellenőrzések 
visszatartó hatásának köszönhetően. 
 
A bevételek további része az üdülők, pihenőházak, illetve az étkezdék térítési díjából, 
valamint a szolgálati lakások, férőhelyek, vendégszobák bérleti díjából származó 
bevétel.  
 
A nyomtatványok és a zárjegyek értékesítéséből származó bevétel tervezett értéke 
560,0 millió forint. A fegyveres állományúak részére az utánpótlási ruházati ellátmány 
terhére egyenruházati termékek értékesítése címén mintegy 30,0 millió forint  bevételt 
tervez az intézmény.  
 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek a szolgálati lakások, a selejtezett 
gépjárművek értékesítéséből származnak, melynek összege 2009. évben 20,0 millió 
forint.  
 
A kölcsönök összege 85,0 millió forint, amely megegyezik a bázis évi előirányzattal. 
 
 
10. cím: Magyar Államkincstár 
 
Az intézmény ellátja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a 
311/2006. (XII. 23.) kormányrendeletben, valamint az Alapító Okiratban 
meghatározott feladatokat, melyek különösen a következők: 
 

- a költségvetési előirányzatok, kötelezettségvállalások folyamatos 
nyilvántartása, 

- a nemzetgazdasági elszámolások kettős könyvvezetése és beszámolása, 
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- az állam nemzetközi pénzügyi elszámolásainak, a többéves kihatással járó 
pénzügyi kötelezettség vállalásainak nyilvántartása, 

- a központi költségvetésből finanszírozott családtámogatási és fogyatékossági 
ellátások megállapítása és finanszírozása, valamint az ezzel kapcsolatos 
adatszolgáltatás, illetve az európai uniós családi ellátásokkal kapcsolatos 
ügyintézések bonyolítása, 

- a Strukturális és Kohéziós Alapokkal és egyéb Európai Uniós pénzeszközökkel 
kapcsolatosan jogszabályokban és nemzetközi szerződésekben meghatározott 
végrehajtási és ellenőrzési feladatok ellátása, 

- külön jogszabályokban és a felügyeleti szerv által meghatározott támogatások 
és járadékok megállapítása és kezelése, 

- a hatósági letétekkel kapcsolatos kezelői feladatok ellátása, 
- a támogatási előirányzatok pályázati rendszerben történő lebonyolítása és 

ellenőrzése (mezőgazdasági és vidékfejlesztési beruházások előirányzatai is), 
- a költségvetési szervek tartozásállományának figyelemmel kísérése, a Kincstári 

Biztosi Iroda működtetése, 
- ellátja a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL 

program pénzügyi végrehajtásával, valamint a Nemzeti Civil Alapprogram 
pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, 

- vezeti a Fiatalok életkezdési támogatásával (babakötvény) kapcsolatos 
nyilvántartásokat, 

- gondoskodik a lakástakarék-pénztári megtakarításokhoz kapcsolódó állami 
támogatások kiutalásáról, 

- jogosult – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 66. § (1) bekezdése alapján – a más személy 
tulajdonában lévő ingatlanon a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog, 
továbbá elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal 
való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, 

- ellátja a központosított illetményszámfejtés, valamint az ehhez kapcsolódó adó- 
és járulék elszámolás az Áht-ban és külön jogszabályban meghatározott 
feladatait, 

- folyósítja a lakossági fogyasztók részére a gáz és a távhő felhasználáshoz 
kapcsolódó támogatásokat és bonyolítja az ezzel összefüggésben jelentkező 
ügyintézést (hatósági eljárás lefolytatása, fogyasztói ellenőrzések, könyvelés, 
stb.). 

 
A Magyar Államkincstár az alapfeladatként végzett szolgáltatásokon túl, kiegészítő 
tevékenységként, egyéb pénzügyi szolgáltatásokat is végez megbízás alapján, 
költségtérítés ellenében. 
 
Az intézmény a fentiekben meghatározott feladatait a MÁK központ, valamint hét 
regionális igazgatósága útján látja el. 
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2009. évi változások 
 

A tárgyévi előirányzatok alakulását a gazdálkodási feltételek változása, valamint a 
többletfeladatok jelentkezése befolyásolta. Az előirányzatok alakulását a következő 
tényezők befolyásolták: 

 
- a Tervezési Körirat által előírt általános báziscsökkentés       -334,5 millió forint 
- a 2008. évi 5 %-os illetményfejlesztés    622,0 millió forint 
- a 2006-2007. években történt létszámcsökkentésekhez  

kapcsolódó korrekció      243,1 millió forint  
- 2009. évi támogatásból kötelezően képzendő  

fejezeti egyensúlyi tartalék              - 342,3 millió forint 
- 2009. évre tervezett járulékcsökkenések  
     (a TB járulék 29 %-ról 25,5 %-ra, a munkaadói járulék  
     3 %-ról 1,5 %-ra)               - 219,7 millió forint 
- lakástámogatással kapcsolatos többletfeladatokra  177,6 millió forint 
- családtámogatással kapcsolatos többletfeladatokra    37,7 millió forint 
- Call center működtetésére      100,0 millió forint 
- lakossági ügyfélszolgálat korszerűsítésére   300,0 millió forint 

 
A tervezett feladatbővülések az alábbiak: 
A Kincstár a 2009. évben Call Centert szándékozik létrehozni az ügyfélkapcsolatok 
javítása érdekében, melyet 2008. októbertől országosan kialakított telefonos 
ügyfélszolgálat keretében tervez működtetni. A kialakítandó Call Center a hazai és 
nemzetközi családtámogatási ügyekben, az energiatámogatással összefüggő ügyekben 
és a lakástámogatás témájában a Kincstárhoz telefonon vagy e-mailben forduló 
ügyfelek kiszolgálását célozza. Tekintettel az ügyfélkörre, széles telefonos 
elérhetőséget kívánnak biztosítani úgy, hogy az érdeklődők a helyi hívás tarifái szerint 
fizetnek a hívásokért. A költséghatékonyság miatt az Egerben működő országos Call 
Center számára a hívások fogadását a belépési pontoktól az EKG számítógépes 
hálózatán keresztül továbbítják. Ezzel a megoldással a Kincstárnál a zöld vagy 
kékszámos költség átvállalási terhek nem jelennek meg. A hívások fogadására 
alkalmas infrastruktúra üzemeltetésének havi díjai viszont fix, állandó költségként 
merülnek fel.  
 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (1) bekezdése szerint 2008. 
január 1-től jogosult a Magyar Államkincstár a más személy tulajdonában lévő 
ingatlanon a Magyar Állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos 
jognyilatkozat megtételére, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Ezzel 
párhuzamosan 2008. január 1-től a lakáscélú állami támogatásról szóló 12/2001. (I. 
31.) kormányrendelet módosításáról szóló 391/2007. (XII. 23.) kormányrendelet 
hatósági ellenőrzési jogkörrel ruházta fel a Kincstárt, valamint a lakáscélú állami 
támogatásokat folyósító hitelintézetek elszámolásának állami ellenőrzését új 
feladatként határozta meg.   
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A bázis évben lakástámogatással kapcsolatos feladatokra további 25 fő létszámot (és 
az ehhez kapcsolódó költségeket) kapott az intézmény a jelentkező többletfeladatok 
ellátása érdekében. Azonban 2008-ban 62,2 %-kal megnőtt az ügyek száma, ezért 
2009. évben további 25 fő létszámkeret megállapítása vált szükségessé.  
 

A Kincstár feladatai az utóbbi két évben jelentősen bővültek olyan tevékenységekkel, 
melyek szélesítették a társszervekkel és a lakossággal, mint ügyfelekkel való 
kommunikáció szükségességét.  
A Call Center beindítása mellett a személyesen jelentkező ügyfelek fogadásának 
megerősítése válik szükségessé a régiós feladatellátásokkal összhangban. Nem 
hagyható figyelmen kívül az a jogszabályi rendelkezés sem, amely 2009. január 1-től 
előírja a családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos eljárási cselekmények tekintetében 
az elektronikus ügyintézés biztosításának kötelezettségét. Mindezen ügyfélkapcsolati, 
ügyfélszolgálati feladatellátás megerősítésére 50 fő létszámbővítést és 300,0 millió 
forint többlettámogatást biztosít a költségvetés az intézmény részére. 
 
Magyarország 2004. május 1-i Európai Uniós tagsága kezdő időpontjától a közösségi 
jog alapján intézendő családi ellátási ügyek bonyolítása többletfeladatot jelent. Az 
ügyek száma a 2004. évi 500-ról 2008-ra közel 40 000-re emelkedett, a tendencia a 
jövőben is növekvő lesz. 
A határidők lényeges csökkentése, az ide tartozó ügyfelek igényeinek kielégítése, 
valamint a 2009 vagy 2010-től hatályba lépő új EGK rendeletekre való felkészülés és 
megfelelés érdekében minimálisan 5 fő létszámbővítése  indokolt. 
 
Mindezek alapján a  2009. évi kiadási előirányzat 22 954,3 millió forint, az előző évi 
22 370,4 millió forinttal szemben. A fent ismertetett gazdálkodási feltételek és a 
feladat struktúrában jelentkező változások eredményezik a 2,6 %-os bővülést. A 
kiadások forrását 5 644,1 millió forint bevételből és 17 310,2 millió forint 
támogatásból biztosítja a költségvetés. 
 
Létszám 
 
A Kincstár 2008. évi engedélyezett létszáma 3 925 fő volt, mely 2009. évre a 
következők szerint alakult. A Call Center létrehozásának létszámigénye 12 fő, a 
lakáscélú támogatások ellátásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok Kincstárba 
történő delegálásával összefüggésben a létszám 25 fővel emelkedik, a lakossági 
ügyfélszolgálat korszerűsítéséhez a szükséges létszám 50 fő. Az Európai Uniós tagság 
miatt megnövekedett családtámogatási többletfeladatok létszámigénye 5 fő. A fenti 
létszámváltozások  figyelembevételével a  2009. évre  tervezett  engedélyezett létszám 
4 017 fő.  
 
Személyi juttatások 
 
A 2008. évi eredeti személyi juttatás előirányzat 12 998,4 millió forint volt és a 
tárgyévben 14 026,8 millió forintot tesz ki, amely 7,9 %-os növekedést jelent. Ezen 
összeg magában foglalja a Központ és a Regionális Igazgatóságok személyi juttatás 
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előirányzatát is. A 2009. évi eredeti előirányzat kialakítását a következő tényezők 
befolyásolták. 
 

- a 2008. évi 5 %-os bérfejlesztés a személyi juttatások összegét 474,4 millió 
forinttal növelte,  

- a 2006-2007. években történt létszámleépítésekkor elvont összegek korrekciója 
a személyi juttatások összegét 184,2 millió forinttal  növelte, 

- a Call Center létrehozásának személyi juttatás igénye 26,3 millió forint, 
- a lakáscélú támogatások ellátásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 

Kincstárba történő delegálásával összefüggésben a személyi juttatások összege 
108,2 millió forinttal emelkedik, 

- a lakossági ügyfélszolgálat személyi juttatás igénye 212,0 millió forint, 
- az Európai Uniós tagság miatt megnövekedett családtámogatási 

többletfeladatok miatt a személyi juttatások összege 23,3 millió forinttal 
emelkedik. 

 
Ezek összességében 1 028,4 millió forint növekedést eredményeztek a 2009. évi 
személyi juttatás alakulásában.  
A   rendszeres   személyi   juttatások  összege   az előző évi 10 689,5 millió forintról 
11 632,1 millió forintra növekszik, amely 8,8 %-os növekedést jelent. Ez alapján az 
egy főre jutó átlagos rendszeres személyi juttatás összege 223 ezer forint/hó/fő, a bázis 
évi  209,5  ezer  forint/hó/fő  átlaggal szemben. A nem rendszeres személyi juttatások 
2 341,1 millió forintban alakulnak, s ez 3,8 %-os növekedést jelent az előző évhez 
képest. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 4 288,9 millió forint, szemben az előző 
év 4 182,6 millió forintos adatával. A 7,9 %-os személyi juttatás növekedéshez 2,5 %-
os munkaadókat terhelő járulékbővülés kapcsolódik, tekintettel a 2009. évre 
megállapított járulékcsökkenésekre. 
 
Dologi kiadások 
 
A dologi kiadások előirányzata 2008. évben 4 826,8 millió forint volt, 2009. évben 4 
276,0 millió forintban alakul. A csökkenés mértéke 550,8 millió forint, azaz a tárgyévi 
dologi kiadások 88,6 %-a a bázis évi előirányzatnak. A 2009. évi tervezés során 
kialakult csökkenés alapvetően a bázis csökkentés és a fejezeti egyensúlyi tartalék 
képzés következménye, amely összegszerűen 676,8 millió csökkenést eredményezett. 
A többletfeladatokból eredő növekedés mértéke 126,0 millió forint.  
 
2009. évben készletbeszerzésre 911,5 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 
865,0 millió forintot költ az intézmény. A dologi kiadások 35 %-át a szolgáltatások 
teszik ki, amely a villamos energia és a gáz ellátás költségeit, valamint az igen jelentős 
postaköltségeket is magában foglalja. A vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 
673,5 millió forint, az általános forgalmi adó befizetés 54,0 millió forint. Kiküldetésre, 
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reprezentációra 71,0 millió forintot terveztek. Költségvetési befizetésekre 94,0 millió 
forintot, egyéb adók, díjak befizetésére 77,0 millió forintot fordít az intézmény.   
 
Intézményi beruházási kiadások 
 
A 2008. évi eredeti előirányzathoz képest a beruházási kiadások összege változatlan, 
azaz 299,3 millió forintban határozza meg a költségvetés. Az előirányzat elsősorban a 
feladat ellátáshoz szükséges  egységes regionális működéssel kapcsolatos informatikai 
beruházásokra nyújt fedezetet. 
 
Felújítás 
 
A felújítások összege a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest szintén változatlan, 
továbbra is 41,5 millió forint. Az előirányzat az intézményi eszközállomány szükséges 
javításait, pótlásait fedezi. 
 
Kölcsönök 
 
A 2008. évi eredeti előirányzathoz képest a kölcsönök összegének előirányzata nem 
változott, továbbra is 21,8 millió forint. A dolgozók lakáshelyzetének javítását 
kamatmentes munkáltatói kölcsönnel támogatja az intézmény, ezen kölcsönből 
várhatóan 28 fő részesül.  
 
Támogatás, bevétel 
 
A Kincstár 2009. évi saját bevételi előirányzata az előző évhez képest nem változik, a 
tervezett bevétel összege 5 644,1 millió forint. A saját bevételek az összkiadás közel 
24,6 %-át fedezik. A saját bevételek alakulásában meghatározó szerepet tölt be az 
államháztartási törvény alapján a 2005. január 1-től bevezetett számlavezetési díjakból 
származó bevétel, valamint az értékpapír forgalmazás díjbevétele. 
 
A költségvetési támogatás 2009. évi tervezett előirányzata 17 310,2 millió forint, mely 
a 2008. évi eredeti előirányzatnál 583,9 millió forinttal több.  
A 2009. évi tervezés során kialakult növekedés alapvetően a kötelezően előírt 
csökkentések, valamint a bevezetőben foglalt feladatbővülés miatti támogatás 
növekedések következménye. 
 
 
12. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím  
 
2. Ágazati célelőirányzatok alcím 
 
5. Kárrendezési célelőirányzat jogcímcsoport 
 
A Kárrendezési célelőirányzattal kapcsolatos szakmai és gazdasági feladatokat az 
5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a 12/1998. (III. 27.) PM rendelet alapján a 
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Magyar Államkincstár Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Főosztálya látja el. 
Feladatai közé tartozik a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti 
rendszeréből származó állami kötelezettségek teljesítése, a gépjármű-szavatossági 
károk 1971. január 1-je előtti rendszere alapján fizetett kártérítések teljesítése, a 
károsultak járadékának folyamatos utalása, valamint a még függőben lévő kárügyek 
rendezése és a kártérítési peres ügyek kezelése. Erről az előirányzatról teljesítik a 
Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetőleg 
azok állományába tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben 
okozott károk megtérítését.  
 
A fentiek alapján ezen fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi jogcímeket tartalmazza:  
 

-    Függő kár kifizetés 410,0 millió forint 
- Járadék kifizetés 2 050,0 millió forint 
- Tőkésítésre kifizetés 40,0 millió forint 

 
7. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 

jogcímcsoport 
 
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény a könyvvizsgálói 
közfelügyeleti rendszer működtetéséről rendelkezik, mely kimondja, hogy a 
közfelügyelet számára nyújtandó költségvetési hozzájárulást a PM fejezetén belül 
elkülönített összegből kell biztosítani. 
A feladat hatékony ellátása érdekében a 2009. évi költségvetésben 150,0 millió forint 
áll rendelkezésre, melyből a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Könyvvizsgálói 
Közfelügyeleti Bizottság részesül. 
 
12. Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás díja jogcímcsoport 
 
Az Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás 2003. szeptember 1-jével került 
bevezetésre a 1080/2003. (VIII. 8.) kormányhatározat alapján. A lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2009. évre ezen a címen 90,7 millió forint 
összegű biztosítási díj került megtervezésére. 
 
5. PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai alcím 
 
2. Átmeneti támogatással megvalósuló programok jogcím 
 
2. ÁBPE Módszertani és Képzési Központ jogcímcsoport 
 
A Pénzügyminisztérium 2005. év májusában nyerte el a „Strukturális Alapokhoz 
kapcsolódó ellenőrzések koordinációjának elősegítése” című, a Regionális Fejlesztési 
Operatív Program Technikai Segítségnyújtás prioritás keretből finanszírozott program 
támogatását.  
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A projekt célja az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszer fejlesztése, az 
ÁBPE Módszertani és Képzési Központ létrehozásán keresztül. 
 
A program az alábbi öt komponensből áll: 
 

- a központ leendő oktatóinak képzése, 
- e-learning program kidolgozása, 
- számítástechnikai és oktatástechnikai eszközök beszerzése a Központ számára, 
- szoftver fejlesztése a belső ellenőrök munkájának támogatására, 
- Twinning Light: egy uniós tagállam szakértői segítsége. 

 
2009. évben kerül sor a még futó két komponens – a szoftver-fejlesztési (BETTI), 
továbbá az e-learning projekt – kifizetésére.  
E feladatok megvalósítására összesen 45,0 millió forint kerül biztosításra, melyből 
30,0 millió forint uniós forrás, 15,0 millió forint hazai társfinanszírozás.  
 
8. A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának 
növelése jogcímcsoport 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat megvalósítója az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal. A 
2007. évben indított projekt célja a már folyamatban lévő hazai kockázatelemzésen 
alapuló ellenőrzésre történő kiválasztási fejlesztések felgyorsítása külső anyagi 
források felhasználásával. Végső cél a megfelelő szoftver beszerzése, illetve 
fejlesztése.  
A projekt két komponensből tevődik össze: 

- szakértők segítségével megismerni a kockázatelemzés egy-két kijelölt tagállami 
gyakorlatát Twinning Light formájában, valamint  

- a szakértők segítségével megszerzett ismeretek összesítése, a magyar 
igényekhez történő igazítása, azaz a legjobb gyakorlaton alapuló 
szoftvervásárlás, illetve fejlesztés. 

 
A második komponens megvalósítására 2009. évben 33,9 millió forint átmeneti 
támogatást és 18,0 millió forint költségvetési támogatást fordítanak. 
 
6. Kincstári számlavezetési díj kiadásaira alcím 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó kincstári számlák számlavezetési 
díjára tervezett összeg 15,0 millió forint költségvetési támogatás.  
 
 
 
 
10. Fejezeti tartalék alcím 
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1. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport 
 
Az év közben felmerülő, előre nem látható kiadások fedezetére 573,8 millió forint áll 
rendelkezésre 2009. évben. 
 
A 2009. évi fejezeti egyensúlyi tartalék a költségvetési törvény külön mellékletében 
jelenik meg, amelynek összege 2 779,3 millió forint. 
 



 

 בכ

15. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK FOLYÓ TÁMOGATÁSA 

15/2. ALCÍM: EGYÉB VÁLLALATI TÁMOGATÁSOK 

15/2/1. Termelési támogatás 
Az egyéb vállalati támogatások között szerepel a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. 
által kifizetett, a mecseki uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti 
járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek 2009. évi 
235 millió forintos költségvetés által történő átvállalása, továbbá 5 millió forintos 
összegben a már megszűnt támogatási jogcímek miatt járó, de fel nem vett 
támogatások igénybevétele.  

15/3. ALCÍM: NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 

15/3/2. Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 
E támogatás a megváltozott munkaképességűeket érinti, rehabilitációs munkahely 
megléte esetén igényelhető. 2009-ben ez 750 millió forint előirányzattal szerepel a 
költségvetésben. 

15/3/3. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 
Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítési rendszere keretében 5,5 milliárd forint áll 
rendelkezésre, mint a vállalkozások hitelezését segítő kamattámogatási eszköz. Az 
Eximbank a kedvezményes kamatozású hitelekkel az export ösztönzését hivatott 
biztosítani. Ezen hitelek döntő részben magyar származású termékek vagy 
szolgáltatások exportját segítik elő. A kamattámogatás hatása az exporthiteleket 
finanszírozó pénzintézetek részére, illetve közvetlenül az exportőrök vagy külföldi 
vevők részére nyújtott devizahitelek – a nemzetközi gyakorlatban szokásos – kedvező 
kamatfeltételein keresztül érvényesül. Az előirányzat a korábbi éveknél szélesebb 
körben, nagyobb összeggel segítheti elő a magyar export növekedését. 
 

16. CÍM: FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 
A fogyasztói árkiegészítés 2009. évi előirányzata 111 milliárd forintot tesz ki, mely a 
GDP arányában 0,4%-nak felel meg. Az előirányzat változatlan fogyasztói 
árkiegészítési tételekkel, valamint az ingyenes utazások utáni árkiegészítés törvény 
szerinti, költségvetési irányelvekben szereplő inflációval (4,3%) történő 
felindexálásával számol.  
Az árkiegészítés legnagyobb része továbbra is a távolsági autóbusz közlekedés után 
kerül kifizetésre (közel 45%), melynek hátterében döntően a Volán társaságok 
igénylései állnak. A vasúti közlekedés részesedése ennek valamivel több, mint a felét 
teszi ki. A helyi tömegközlekedés, valamint a komp- és révközlekedés részaránya 32% 
körül alakul.  
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17. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 

17/1. ALCÍM: VEGYES KIADÁSOK 
Az egyéb kiadások összege 2009-re 29,4 milliárd forint, melyek a következőkre 
fordítódnak: 

− A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadások együttes előirányzata a 
2009. évre vonatkozóan mintegy 1,2 milliárd forint.  

− Magán- és jogi személyek kártérítésére 1,5 milliárd forint a tervszám. Ebből 
kerülnek kifizetésre a jogerős bírósági végzés, ítélet, valamint peren kívüli 
egyezségek – amennyiben az egyik fél a magyar állam és az államot a 
pénzügyminiszter képviseli – alapján jóváhagyott kártérítési összegek, illetve 
perköltségek. 

− Az országmozgósítás központi kiadásaira tervezett 497 millió forint többek között 
az országvédelmi és a vállalt szövetségi feladatok folyamatos ellátására, a fővárosi 
és megyei védelmi bizottságok működésére, illetve az EU védelmi és biztonsági 
rendszeréhez történő csatlakozás feladatainak a teljesítésére nyújt fedezetet. 

− A védelmi felkészítés jegyében a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális 
működési feltételeinek biztosítására (energiaellátás, biztonsági felülvizsgálat, 
objektum karbantartás, személyi kiadások stb.) 900 millió forintot nyújt a 
költségvetés. 

− A helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredő fizetési 
kötelezettség teljesítésének összege 5 milliárd forint. Ez az előirányzat az 
önkormányzatoknak nyújtott támogatások utólagos rendezését szolgálja. 

− Egyéb vegyes kiadások jogcímen a 2009-re tervezett 3,9 milliárd forint a Magyar 
Államkincstár pénzforgalmával kapcsolatosan automatikusan teljesül, az érintett 
szervek (MNB, Magyar Posta stb.) intézkedései alapján. 

− A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásból a 
civil kedvezményezettek számára tervezett kifizetés összege 10,4 milliárd forint. 

− A rendkívüli beruházási tartalék 500 millió forintos előirányzata az év közben 
felmerülő, előre nem látható ad hoc beruházási feladatok megoldását, a váratlan 
helyzetek miatt bekövetkező beruházási finanszírozási nehézségek esetére a 
halaszthatatlanul szükséges források biztosítását szolgálja. Az előirányzatból 
átcsoportosítást a központi költségvetési fejezetek felügyeletét ellátó szervek 
vezetői, illetve az állami feladatokat is ellátó intézmények kezdeményezhetnek, a 
döntés meghozatala - törvényi felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter 
kizárólagos jogkörét képezi.   

− A Mehib Zrt. által behajtott összeg után a hatályos rendelkezések szerint 5%-os 
mértékű jutalékot, azaz várhatóan 3 millió forintot fizet majd a költségvetés.  
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− A 2004. évi EU csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám és 
importbefizetések bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró 
vámbiztosíték és egyéb vámvisszatérítések fedezetére forrást kell képezni, melynek 
összege 10 millió forint. 

− Új tételként jelenik meg az egyéb költségvetési kiadások között a közúti 
fuvarozókkal történt megállapodás szerint a légrugós, vagy azzal egyenértékű 
rugózási rendszerű járművek után megfizetett gépjárműadó 35%-ának megfelelő 
összegű támogatás nyújtásáról szóló 2003/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelet alapján 
történő kifizetések forrása, melynek összege 5,5 milliárd forint. 

 

18. CÍM: ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉS 
VISZONTGARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítésére 2009. évre 
16 715 millió forint kifizetéssel lehet számolni. 
A kezességérvényesítési kiadások nagy részét az állami viszontgaranciához 
kapcsolódó kifizetések (Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány összesen 13 milliárd forint) teszik ki. E kiadásokon belül is 
meghatározó a Hitelgarancia Zrt. (HG Zrt.) által vállalt kezességbeváltása mögötti 
állami helytállás érvényesítése (12 milliárd forint). 
A korábbi években vállalt egyedi kezességek beváltásából 2009-ben nem várható 
kiadás. 
A további kezességbeváltási és viszontgarancia érvényesítési előirányzatok 
megalapozásának főbb szempontjait az általános indoklás 2.14. pontja tartalmazza. 
 

24. CÍM: KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 

24/2. ALCÍM: PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS 
Pénzbeli kárpótlás célra a központi költségvetés 2009-ben 3,6 milliárd forintot 
tartalmaz. Ez az előirányzat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul 
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási 
életjáradék kifizetésére nyújt fedezetet. A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi 
XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján fizetett kárpótlási 
életjáradék 2009. évi előirányzata 2,1 milliárd forint. A pénzbeli kárpótlások 
folyósításával kapcsolatban felmerülő költségek biztosítására 108 millió forint áll 
rendelkezésre. 

24/4. ALCÍM: PÉNZÜGYIGAZGATÁS KORSZERŰSÍTÉSE 
A pénzügyigazgatás korszerűsítésével kapcsolatban felmerülő többletkiadások 
fedezetére jövőre 6,4 milliárd forintot tervez a költségvetés. Az előirányzat biztosítja a 
pénzügyi ágazat számára az ügyfélkapcsolati és belső működési folyamatok 
korszerűsítését, különös tekintettel a Központosított Illetményszámfejtési Rendszer 
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hosszú távú fejlesztésével kapcsolatos feladatokra, a színesfém és fémhulladék 
forgalmazásának ellenőrzésével összefüggő informatikai feltételek kialakítására és az 
adóhatóság egyes rendszereinek átalakítására. 
 

26. CÍM: GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOKHOZ 

26/1. ALCÍM: NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA 
A Nyugdíjbiztosítási Alap zavartalan működésének biztosításában fontos szerepet 
játszanak a garancia és hozzájárulás címén a központi költségvetésből származó 
támogatások. Az ezen a címen érkező összegek a járulékbevételeket követően a 
második legnagyobb bevételi csoportot képezik. A központi költségvetés 2009-ben a 
Nyugdíjbiztosítási Alap részére a következő jogcímeken nyújt támogatást: 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében megtéríti a magánnyugdíjpénztárba 
átlépett személyek kieső járulékfizetéseinek összegét, melynek 2009. évi előirányzata 
373,1 milliárd forint. A finanszírozási szabályokat a költségvetési törvény 
24. § (4) bekezdése a) pontja tartalmazza (1. jogcímcsoport). 
Az államháztartásról szóló törvény előírásának megfelelően a Nyugdíjbiztosítási Alap 
költségvetésének egyensúlyban kell lennie, ezt a „Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak 
támogatása” címen tervezett előirányzat szükséges mértékű átutalása biztosítja. Ennek 
2009. évi előirányzata: 174,8 milliárd forint. A finanszírozási szabályokat a 
költségvetési törvény 24. § (4) bekezdése b) pontja tartalmazza (2. jogcímcsoport). 
Megtéríti a GYES-en, GYED-en és GYET-en és rehabilitációs járadékon lévők után a 
nyugdíjbiztosítási járulékot (24%), közel 41,6 milliárd forintos összegben 
(3. jogcímcsoport). 
A „Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz” 2009. évi 
előirányzata 9,6 milliárd forint. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 
30. § (14) bekezdése szerint a központi költségvetés 2009. január 1. napjától a 
korkedvezmény-biztosítási járulék 50%-a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történő 
megfizetését vállalja át. Február hónaptól kezdődően a Kincstár az Nyugdíjbiztosítási 
Alap részére a Nyugdíjbiztosítási Alapba korkedvezmény-biztosítási járulék címen 
havonta befolyó járulékbevételt alapul véve teljesíti e havi fizetési kötelezettségét a 
tárgyhónap utolsó előtti, decemberben az utolsó kincstári napján. 2009. január 
hónapban a Kincstár még a megelőző év december hónapra vonatkozóan befolyó 
járulékbevétel alapján 75 százalékos mértékű fizetési kötelezettségnek megfelelő 
összeget utal az Nyugdíjbiztosítási Alap részére. (7. jogcímcsoport) 

26/2. ALCÍM: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA 
Az Egészségbiztosítási Alap 2009. évi költségvetésében jelentős nagyságrendű tételt 
képez a nemzeti kockázatközösség megteremtésére szolgáló központi költségvetési 
hozzájárulás, a központi költségvetésből járulék címen átadott pénzeszköz címen 
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(4. jogcímcsoport). Ennek 2009. évi előirányzata 311,9 milliárd forint. Ezen támogatás 
fizetése a biztosítási jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező, de 
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosult személyek után történik. Ebbe a 
körbe tartoznak pl. a saját jogon nyugdíjban és hozzátartozói nyugellátásban 
részesülők, a 18 év alattiak, a 18 évnél idősebb közép, vagy felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulók, a rendszeres szociális segélyben, GYES-ben, 
GYET-ben, GYED-ben részesülők. Ennek összege 2009. január 1. napjától 
személyenként, havonta 4500 forint.  
 

27. CÍM: MNB KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAINAK 
ELSZÁMOLÁSA 

2. ALCÍM: JEGYBANK TÁMOGATÁSA 
A költségvetésnek az MNB-ről szóló 2001. LVIII. törvény 65 §. (3) szerint térítési 
kötelezettsége képződik a tárgyévet követő évben, amennyiben a jegybank tárgyévi 
vesztesége meghaladja az eredménytartalék nagyságát. Az MNB 2008-as veszteségére 
két számítás létezik, az egyik az MNB-é (20 milliárd Ft), a másik a kormányzaté 
(29 milliárd Ft), miközben az eredménytartalék nagysága 14,9 milliárd forint. Ennek 
megfelelően a jegybank támogatása várhatóan 4,5 és 14,1 milliárd forint között lehet. 
A költségvetési előirányzat a két szélső érték átlagával, 9,5 milliárd forinttal egyezik 
meg. 
 

28. CÍM: NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK KIADÁSAI 
A nemzetközi elszámolásokkal kapcsolatos kiadások előirányzata 8 milliárd forint.  

28/1. ALCÍM: NEMZETKÖZI TAGDÍJAK 
Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőke-
hozzájárulások és tagdíjak 6,5 milliárd forint kiadást jelentenek 2009-ben. Valamennyi 
fizetési jogcím Magyarország nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságából 
ered. E kötelezettségvállalásokról az Országgyűlés törvényben, illetve határozatban 
döntött.  
Hazánknak az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) tagságból eredő fizetési 
kötelezettsége 65,5 millió forintot, míg az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alap 
tagdíja 3,4 millió forintot tesz ki 2009-ben. Az EBRD alaptőke hozzájárulás 2009-ben 
jelentkezik utoljára. 
A nemzetközi elszámolásokkal kapcsolatos befizetések legnagyobb tétele 2009-ben is 
abból fakad, hogy Európai Uniós tagságunkkal egyidejűleg az EU bankjának, az 
Európai Beruházási Banknak (EBB) is részvényesei lettünk. Az ezzel kapcsolatos 
alaptőke- és tartalék-befizetéseket a csatlakozási szerződés szerint hat év alatt kell 
teljesíteni. 2009-ben ezek a kiadások 1,8 milliárd forint tőkebefizetést és 
4,6 milliárd forint tartalékalapi hozzájárulást (összesen 6,4  milliárd forintot) 
jelentenek. E kiadások 2009-ben jelentenek utoljára terhet a költségvetésnek. 
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2004-ben az ECOFIN döntése alapján, 12 ország részvételével megalakult a Brüsszeli 
Európai Nemzetközi Gazdasági Kutatóközpont (Brussels European and Global 
Economic Laboratory, rövidítése Bruegel). Az ide fizetendő tagdíj összege 2009-ben 
várhatóan 24,7 millió forint lesz. 

28/2. ALCÍM: NEMZETKÖZI MULTILATERÁLIS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG 
Az IDA (a Világbank Nemzetközi Fejlesztési Társulása) hozzájárulás tervezésénél 
figyelembe kellett venni 2009-től a 15. alapfeltöltést. Az alapfeltöltést több év alatt 
kell teljesíteni, 2009-ben 1,2 milliárd forint a befizetési kötelezettség. 
A legszegényebb, súlyosan eladósodott országok (HIPC) részére kedvezményes 
hitelnyújtási programban Magyarország vállalta, hogy valutatartalékaiból 6,0 millió 
SDR összeget 18 éven keresztül kamatmentesen az IMF rendelkezésére bocsát, 
amelynek kamatveszteségét a költségvetés a Magyar Nemzeti Bank részére évenként 
utólag megtéríti. Az ebből adódó kiadás várhatóan 99,1 millió forint lesz. 
Az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz történt csatlakozásunkból adódó 
500 000 euró összegű hozzájárulásunk teljesítése 2008-2011 között egyenlő 
részletekben történik. 2009-ben ez 30,7 millió forint kiadást jelent.  
Az EU Szomszédsági Beruházási Eszközhöz (NIF) 2008 második felében csatlakozik 
hazánk. A csatlakozás költségvetési hatása először 2009-ben jelentkezik, melynek 
összege várhatóan 82 millió forint lesz. 

28/3. ALCÍM: EGYÉB KIADÁSOK 
Az egyéb kiadások 35 millió forintos összege letétőrzési díjat és az EBRD-nél hazánk 
képviseletét segítő tanácsadó költségeit fedezi. 
 

29. CÍM: HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 

29/1. ALCÍM: ÁFA ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS 
Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget a 2000/597/EK, 
Euratom tanácsi határozat és a 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet írja elő. A 
hozzájárulás egyik eleme az áfa alapú befizetés, ami egy kalkulált, minden tagállamra 
egységes módszertan alapján kiszámított harmonizált áfa alapra vetített egységkulcs 
eredményeként kerül meghatározásra. Magyarország esetében ez a kötelezettség 
2009-ben 34,7 milliárd forint. 

29/2. ALCÍM: GNI ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS 
Az áfa alapú hozzájáruláshoz hasonlóan a GNI alapú hozzájárulást is a 2000/597/EK, 
Euratom tanácsi határozat és a 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet írja elő. Ez a 
hozzájárulás finanszírozza az EU költségvetési kiadásainak azon részét, amit a 
tradicionális saját források (vámok és cukorágazati hozzájárulások) és az áfa alapú 
hozzájárulások nem tudnak fedezni. Ezt a forrást az összes tagállam GNI-összegére 
vonatkoztatott egységkulcs alkalmazásával számolják ki, a tagállami GNI-t pedig a 
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közösségi szabályok alapján határozzák meg. Minden tagállam GNI arányosan köteles 
részt venni a finanszírozásban. Magyarország estében ez a GNI alapú hozzájárulási 
kötelezettség 2009-ben 154,8 milliárd forint. 

29/3. ALCÍM: BRIT KORREKCIÓ 
A brit korrekció az Európai Unió költségvetését finanszírozó saját forrás rendszer 
eleme, amelyet a 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozat ír elő, és amely az Egyesült 
Királyság költségvetési egyensúlyhiányának kiigazítását szolgálja. Finanszírozása 
GNI-arányosan terheli a tagállamokat (kivételt képez ez alól Németország, Hollandia, 
Svédország és Ausztria, akik a normál finanszírozáshoz képest csak negyedrészben 
viselik a terheket). Magyarországra e jogcímen 2009-ben 20,8 milliárd forint befizetési 
kötelezettség hárul. 

29/4. ALCÍM: HOLLANDIA ÉS SVÉDORSZÁG SZÁMÁRA TELJESÍTENDŐ BRUTTÓ GNI 
CSÖKKENTÉS 

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat új befizetési tételként nevesíti a Hollandia és 
Svédország számára teljesítendő bruttó GNI-csökkentést. A kedvezményt a többi 
tagállam fejlettségével arányosan finanszírozza, és összegét a brit korrekció 
kiszámítását és finanszírozását követően kell nyújtani, amelyre így a csökkentések 
nincsenek hatással. Az új saját forrás határozat 2009-ben várható hatálybalépésére 
tekintettel Magyarországra e jogcímen 2009-ben várhatóan 1,6 milliárd forint 
befizetési kötelezettség hárul. 

29/5. ALCÍM: EGYÉB 
Magyarország az Európai Unió költségvetése felé teljesítendő hozzájárulása az új saját 
forrás határozat 2009-ben várható történő hatálybalépésére tekintettel a jelenlegi 
szabályokhoz képest növekszik, mivel az új határozat hatálybalépésével az áfa-alapú 
forrás lehívásának egységes kulcsa 0,30 % lesz, Hollandia és Svédország GNI-alapú 
hozzájárulásából éves szinten 2004. évi áron 605, illetve 150 millió euró 
kedvezményben részesül, illetve Hollandia, Svédország, Németország és Ausztria áfa-
alapú hozzájárulását ún. csökkentett lehívási kulcs alapján teljesítheti. Az új saját 
forrás határozatra tekintettel a befizetések összetétele kiegészül a Hollandia és 
Svédország számára teljesítendő bruttó GNI-csökkentés elemével.  Az új határozat 
hatálybalépését követően a 2007. és 2008. évben áfa és GNI alapú-, illetve a brit 
korrekció címén teljesített befizetések az új szabályok figyelembevételével közösségi 
szinten utólagosan korrigálásra kerülnek. A módosított szabályok szerinti 2007. és 
2008. évre vonatkozó pótlólagos befizetések miatt hazánk befizetési kötelezettsége 
2009-ben várhatóan további egyszeri 14,1 milliárd forinttal növekszik. 
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31. CÍM: KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK 

31/1. ALCÍM: KÁRRENDEZÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT BEFIZETÉSE 
A kárrendezési célelőirányzat saját bevétellel nem rendelkezik, az állam által korábban 
kifizetett, de jogerős bírósági ítélet alapján a károkozó fél által utólag megtérített 
kártérítési összegekkel kapcsolatos befizetések a központi költségvetés központosított 
bevételét képezik. E jogcímen 5 millió forint bevétellel számol a költségvetés. 

31/2. ALCÍM: SZERENCSEJÁTÉKOK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS DÍJ- ÉS BÍRSÁG 
BEVÉTELEK 

A szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 2009-ben is 
külön soron nevesítve a központosított bevételek között kerülnek elszámolásra. E 
jogcímen 4,1 milliárd forint a tervezett bevétel. 
 

32. CÍM: ADÓSSÁG-ÁTVÁLLALÁS ÉS TARTOZÁS-ELENGEDÉS 
Az adósságátvállalás és tartozás-elengedés kiadásokkal kapcsolatos kiadások 2009-ben 
várhatóan 1,2 milliárd forintot tesznek ki.  

32/5. ALCÍM: KÜLFÖLDI KÖVETELÉSEK ELENGEDÉSE 
2005 júniusában a magyar és az etióp kormány megállapodott arról, hogy a magyar 
kormány elengedi az etióp fél 7 435 912,02 USD értékű teljes tartozását 
(1 224,9 millió forint), az etióp fél pedig kötelezte magát, hogy a tartozás értékének 
10%-a mértékéig különféle fejlesztési projektek megvalósításához magyar termékeket 
és szolgáltatásokat vásárol. Az ehhez szükséges összeget elkülönített számlán kellett 
az etióp félnek elhelyeznie. 2007 decemberében az etióp fél a számlát megnyitotta. 
Magyarország és Etiópia képviselői 2008. év közepén kiegészítő Jegyzőkönyvet írtak 
alá, melyben rögzítették, hogy a projekt befejezésére, s így az adósságból elkülönített 
rész segélyezési célra történő teljes körű felhasználására 2008. október végéig sor 
kerül, ami a pénzügyi elszámolások lezárását is lehetővé teszi még a 2008. év végéig. 
Ennek következtében az ügylet költségvetési elszámolására 2009. év folyamán 
kerülhet sor. A követelés-elengedések alapján elszámolt összeg a devizaárfolyam 
változás következtében eltérhet az előirányzattól. 

32/6. ALCÍM: ALTEK KFT-VEL SZEMBENI ÁLLAMI KÖLCSÖN KAMAT-KÖVETELÉS 
ELENGEDÉSE 

Az Országgyűlés a 2001. évi LXXV. törvény 24.§ (3) bekezdésében 2001. december 
31-ig elengedte az Altek Tégla és Cserépipari Kft-vel szemben egy korábbi állami 
kölcsön nyújtásából eredő állami követelés tőkeösszegét. Az akkori normaszöveg nem 
rendelkezett egyértelműen a járulékos költségek elengedéséről. Tekintve, hogy már a 
2001. évi elengedés során is vélhetően a társaság teljes mentesítése volt a cél, a 
törvényjavaslat kimondja az Altek Kft. állami kölcsönnel összefüggő minden 
tartozásának törlését. 
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Az államháztartási törvény 14. §-a szerint a követelés-elengedést kiadásként és 
bevételként is el kell számolni. A kiadási előirányzat, és a XLI. fejezetben szereplő 
bevételi előirányzat jelenleg csak a szerződéses kamat összegét (6,4 millió forint) 
tartalmazza, mivel a 2008. december 31-i tételek pontos összege a késedelmi kamat 
változó mértéke miatt előre pontosan nem határozható meg. A javaslat ezért lehetővé 
teszi a 2008. év végén majd fennálló késedelmi és büntető kamat összegével 
(kb. 10 millió forint) a kiadási előirányzat túllépését. 
 

33. CÍM: ALAPOK TÁMOGATÁSA 
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 17,4 millió forint 
összegben részesül költségvetési támogatásban. Az Alap az ár- és belvízkárok 
megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönöz.  
 
 
Budapest, 2008. október 
 
 
 Dr. Veres János 
 pénzügyminiszter 
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