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A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 
 

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi- gazdasági küldetése, főbb célok, 
prioritások és azok megvalósulása a 2016. évi költségvetés végrehajtása során 

 
A Honvédelmi Minisztérium (továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség 

(továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – feladatai egyrészt a Magyarország függetlenségének, 
területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi 
javainak védelme, a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek 
teljesítése, valamint a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzése és védelme. 
Másrészt fegyverhasználati jog nélkül látja el a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, 
valamint fegyverhasználati joggal a talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítéssel, egyéb 
tűzszerészeti tevékenységgel összefüggő feladatokat. Részt vesz az állami protokolláris feladatok 
teljesítésében, valamint végzi a hadisírok, katonai és hősi emlékművek fenntartását és a 
kapcsolódó kegyeleti tevékenységet. Az illegális bevándorlással szemben az állam határainak 
hatékony védelmét csak egyre komolyabb létesítmények, eszközök telepítésével, élőerős őrzés-
védelmével képes biztosítani, melynek megvalósításában meghatározó feladatok hárulnak a HM 
tárcára. 
 

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 2016. évben a 
fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a haderő működőképességének fenntartása, 
professzionális jellegének erősítése, valamint a Magyarország nemzetközi szerepvállalásaiból 
és szövetségi kötelezettségeiből adódó, a HM tárcára háruló feladatok teljesítése jelentkezett. 
Célként került megfogalmazásra többek között a stabilizált haderőstruktúra kialakítása és az 
irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának növelése, az MH megtartó-képességének 
javítása, valamint a közfoglalkoztatási programban történő részvétel. Az előző évhez hasonlóan 
2016-ban is hangsúlyos szerepet kapott a határvédelem megerősítését szolgáló Ideiglenes 
Biztonsági Határzár további kiépítése, megerősítése, a rendkívüli tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet kezelése, a terrorizmus elleni védelem, valamint a nemzetközi szerepvállalás 
részeként a magyar részvétel biztosítása az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni 
fellépésben. 
 

1. Feladatkör, tevékenység 
 

1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény alapján a Honvédelmi Minisztérium 
(törzskönyvi azonosító száma: 701059), mint a honvédelemért felelős miniszter által irányított 
szerv végzi az ország katonai védelemre való felkészítésének tervezését, szervezését, 
katonadiplomáciai tevékenységet, vezeti és irányítja az MH-t. (A fejezet központi honlapjának 
címe: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium). 

 
1.2. A fejezet és az irányítása alatt álló intézmények, valamint az MH tevékenységi 

struktúrája  a költségvetési év során nem változott. 
 
A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló 

költségvetési források biztosításáról szóló 1046/2012. (II.29.) Kormányhatározat alapján a 2016-
os költségvetési évtől kezdődően a GDP részarány évi 0,1 százalékpontos támogatási 
főösszegének növeléséből a HM fejezet megkezdte a Honvédelmi Szakpolitikai Program keretén 
belül a fejlesztési feladatok végrehajtását, illetve a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. 
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törvény módosításával 2015. július 1-jén bevezetésre került honvédelmi életpálya alapján a 2015. 
július 1-jét megelőző illetményhez képest átlagosan 5%-os illetményfejlesztés került 
végrehajtásra.  

 
A kialakult tömeges bevándorlás okozta migrációs helyzet kezelése kapcsán az MH és HM 

szervezetek jelentős létszámmal és technikai biztosítással vettek részt a magyar-szerb és a magyar-
horvát közös határszakaszon megépítésre került Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítésében, 
illetve a kiépített határvédelem élőerős őrzés-védelmében. 

 
A terrorizmus ellen folytatott nemzetközi szerepvállalás részeként, a nemzetközi feladatok 

között kiemelt jelentőséggel bírt a Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás. 
 
Tovább folytatódott a V4-es országok által az EU béketámogató és válságkezelő 

műveleteinek támogatása érdekében létrehozott közös harccsoport felállításához szükséges 
beszerzések, fejlesztések ütemterv szerinti végrehajtása. 

 
A NATO Biztonsági Beruházási Programja keretében került sor a Pápa Bázisrepülőtér 

további fejlesztési munkálataira, melynek során 2 db mikrobusz és 1 db jégtelenítő berendezés 
beszerzése valósult meg, ezen kívül a repülőtér hosszú távú fejlesztési terveinek 
megvalósításához, a repülőtér bővítéséhez szükséges további földterület kisajátítások kerültek 
végrehajtásra. 
 
 

1.3. A katonai rendészeti feladatok centralizált ellátásával összefüggő szerkezetátalakítás 
egyes feladatairól és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 6/2016. (II. 18.) 
HM utasítás, valamint a 25-15/2016. HM alapító okirat alapján 2016. március 1. hatállyal egy új 
költségvetési szerv, a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ (továbbiakban: MH KRK) 
került megalapításra. A költségvetési szerv az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár  központosított katonai rendészeti és gépjármű baleseti helyszínelési feladatot ellátó 
szervezeti elemének kiválásával jött létre. Feladatait továbbra is a Honvéd Vezérkar főnökének 
(továbbiakban: HVKF) közvetlen szolgálati alárendeltségében végzi. 

 
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Kormányhatározatban foglaltak alapján szervezeti átalakítások kerültek végrehajtásra a fejezetnél. 
A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes 
honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás szerint, 
valamint a vonatkozó megszüntető okiratok alapján a HM Hatósági Hivatal (továbbiakban: HM 
HH), a HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal (továbbiakban: HM NRH), a HM Társadalmi 
Kapcsolatok Hivatal (továbbiakban: HM TKH), valamint a HM Védelmi Hivatal (továbbiakban: 
HM VH) megnevezésű költségvetési szervek – 2016. szeptember 2. hatállyal – az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (3) bekezdése 
alapján, a HM-be történő beolvadással megszüntetésre kerültek. A HM Társadalmi Kapcsolatokat 
Koordináló Főosztály (továbbiakban: HM TKKF) a HM Parlamenti Államtitkári Titkárság 
irányítása alatt önálló szervezeti egységként ellátja – a hadisírok, a hősi emlékművek és a hősi 
emlékhelyek megőrzését szolgáló tevékenységek, az I. világháborús veszteség-feldolgozással és 
adatbázis-építéssel összefüggő feladatok kivételével – a megszüntetésre került HM TKH 
feladatrendszerét. A HM NRH feladatrendszerét a HM Nemzeti Rendezvényszervező Főosztály 
látja el. A HM KÁT Titkárság feladatrendszerébe került a HM HH Szakirányítási Igazgatóság 
adatvédelemmel és információszabadsággal összefüggő feladatrendszere. A HM Jogi és Igazgatási 
Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság irányítása alatt önálló szervezeti egységként 
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létrehozásra került a HM HH katonai légügyi feladatait jogutódként ellátó HM Állami Légügyi 
Főosztály, valamint a HM HH egyéb feladatait ellátó HM Hatósági Főosztály. A HM Védelmi 
Igazgatási Főosztály jogutódként ellátja – a kormányhivatalokhoz átadásra kerülő feladatok 
kivételével – a megszüntetésre került HM Védelmi Hivatal feladatrendszerét. A HM Beszerzési 
Hivatal a HM Védelemgazdasági Hivatalba történő beolvadással került megszüntetésre. 

 
A honvédelmi felkészítést érintő szervezetátalakításról, a Honvédelmi Minisztérium 

szervezeti korszerűsítésével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások 
módosításáról szóló 29/2016. (V. 31.) HM utasítás értelmében az MH Kiképzési és Doktrinális 
Központ megnevezése – 2016. július 1-ei hatállyal – MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
Parancsnokságra módosult. Ezzel egyidejűleg az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság megnevezése MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságra  
változott. 

 
A Magyar Honvédség különleges műveleti képességének átalakításával kapcsolatos egyes 

feladatokról szóló 61/2015. (XI. 4.) HM utasítás alapján az MH 34. Bercsényi László Különleges 
Műveleti Zászlóalj feladatrendszere és személyi állománya 2016. január 1-től a különleges 
műveleti és gyorsreagálású képességek vezetési feladataival egészült ki, és ezzel egyidejűleg 
megnevezése MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezredre (a továbbiakban: MH 2. KRE), valamint 
jogállása ezred jogállásúra módosult. A 25-49/2016. számú módosító okirat szerint 2016. október 
1. hatállyal az MH 2. KRE neve MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezredre 
változott.  
 

A 38/2016 (VII. 21.) HM utasítás 3. § b) pontjának megfelelően a HM VGH Kutatás-
fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság feladatrendszeréből a NATO 
biztonsági beruházási feladatokat nem érintő feladatrendszer az MH Logisztikai Központ         
(továbbiakban: MH LK) feladatrendszerébe került, az azokhoz kapcsolódó előirányzatokkal 
együtt. 
 

A szervezeti korszerűsítés és a nemzetközi kötelezettségek teljesítése mellett, a fejezet 
költségvetési gazdálkodására jelentős hatást gyakoroltak az országgyűlési és kormányzati és 
egyéb döntések a következők szerint: 

 
- a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvénnyel a HM fejezet támogatási főösszege az Iszlám 
Állam elleni katonai szerepvállalás megvalósítása érdekében 1.930,0 MFt-tal került megemelésre; 

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat, valamint a 
költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi 
kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1765/2016. (XII. 15.) Kormányhatározat alapján biztosított 642,5 MFt; 

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1594/2016. (X. 28.) Kormányhatározat alapján a Budapesti Víz 
Világtalálkozó megrendezéséhez a HM fejezet részére biztosított 0,8 MFt; 

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 
1726/2016. (XII. 10.) Kormányhatározat alapján 285,0 MFt került átcsoportosításra HM fejezet 
részére az ’56-os emlékévvel kapcsolatos feladatok fedezetére; 

- a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Kormányhatározat alapján a védelmi 
felkészítés 2016. évi feladatainak ellátására 1.132,0 MFt került átcsoportosításra; 

- a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának 
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elősegítése érdekében működtetett Országos Közfoglalkoztatási Program, a közfoglalkoztatáshoz 
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet szabályozásában, állami 
támogatással zajlik. A fejezet 02 címén több, a programban részt vevő katonai szervezet részére 
biztosított támogatást az illetékes megyei kormányhivatal Munkaügyi Központja – az aláírt 
hatósági szerződésekben foglaltaknak megfelelően – 150,4 MFt összegben; 

- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 
8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján a fejezet költségvetési előirányzatát összesen 0,9 
MFt-tal megemelő előirányzat-átcsoportosítás; 

- az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 
módosítása szerinti többlet személyi juttatásokra kapott támogatás 1.073,7 MFt összegben;  

- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források 
biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1965/2015. (XII. 23.) 
Kormányhatározat alapján a BM és HM között megkötött támogatási szerződésnek megfelelően 
5.891,5 MFt összegben; 

- a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források 
biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1965/2015. (XII. 23.) 
Kormányhatározatban meghatározottakra figyelemmel a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) és a HM között megkötött, pénzeszköz átadásról szóló 
megállapodásnak megfelelően 641,1 MFt összegben; 

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 
1541/2016. (X. 13.) Kormányhatározat alapján a BM és HM között megkötött támogatási 
szerződésnek megfelelően 9.970,1 MF összegben; 

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 
1714/2016. (XII. 05.) Kormányhatározat alapján a BM és HM között megkötött támogatási 
szerződésnek megfelelően 3.321,9 MFt összegben;   

- a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 4. 
melléklete szerinti jogcím vonatkozásában (Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt 
végrehajtó közalapítványhoz) – melynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól – 
nemzetgazdasági miniszter általi keretnövelés engedélyezése 4.670,7 MFt összegben; 

- a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében, a felmerülő feladatok 
hatékony megvalósításához a költségigények biztosítása a terrorellenes intézkedések 
megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 
29.) Kormányhatározat felhatalmazása és a felülről nyitását engedélyező 1482/2016. (VIII. 31.) 
Kormányhatározat alapján a BM és HM között megkötött két támogatási szerződésnek 
megfelelően 1.379,9 MFt, illetve 7.036,6 MFt összegben; 

- az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) 
Kormányhatározatban foglaltak szerint a fejezeti stabilitási tartalék átcsoportosítása 2.661,9 MFt 
összegben. 

 
2. A fejezet 2016. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása 

 
2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb feladatok 
teljesítése 

 
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a 

továbbiakban: költségvetési törvény) 1. sz. melléklete alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium 
fejezet eredeti támogatási előirányzata a 2016. évben 267.109,0 MFt-ban, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 21.051,5 MFt-ban, a működési és felhalmozási 
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bevétel 9.605,5 MFt-ban, a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről 1.001,0 MFt-ban, az egyéb működési és felhalmozási célú 
átvett pénzeszköz 290,0 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek összegeként 299.057,0 MFt-ban 
került elfogadásra. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény értelmében a fejezet támogatási 
előirányzata 1.930,0 MFt-tal nőtt, így a támogatási előirányzat 269.039,0 MFt-ra, a kiadási 
főösszeg 300.987,0 MFt-ra módosult. 

 
Az évközi − egyenlegét tekintve mindösszesen 55.577,9 MFt-ot kitevő − előirányzat-

módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 356.564,9 MFt-ra emelkedett.             
A költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 269.124,3 MFt, a bevételi 
előirányzat összege 87.440,6 MFt, melyből az előző évi maradvány előirányzatainak összege 
11.834,3 MFt volt. A kiadási előirányzat 342.586,7 MFt összegben teljesült, míg a bevételi 
előirányzat – beleértve a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott maradványának 
igénybevételét is – 360.703,2 MFt-ban realizálódott. A fejezet 2016. évi költségvetési maradványa 
(az előző évek fel nem használt összegével együtt) 18.116,5 MFt, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 

Az előirányzat módosítások egyenlegeként 2016. évben a módosított előirányzat 
főösszege 356.564,9 MFt-ra változott a következők szerint: 
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015 évi C. törvény szerinti előirányzat 299 057,0 31 948,0 267 109,0 

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

1 930,0   1 930,0 

Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek 58 739,2 55 492,6 3 246,6 
  - működésre, ebből: 43 658,3 43 658,3 0,0 
    intézményi működési bevételi többlet 736,5 736,5 0,0 
    működési célú pü.e.átvételek 29 643,7 29 643,7 0,0 
    felhalmozási célú pü.e.átvételek, bevételek 13 278,1 13 278,1 0,0 
  - meghatározott feladatra, ebből: 3 246,6   3 246,6 
    céltartalék terhére 1 717,1   1 717,1 
    rendkívüli kormányzati intézkedések terhére 285,8   285,8 

    

Az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi 
Minisztérium költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1179/2016 
(IV. 11.) Kormányhatározat alapján, az 
Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója 
alkalmából megrendezésre kerülő központi 
ünnepség kapcsán felmerült költségek 
fedezetére  

9,6   9,6 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

    

A védelmi felkészítés 2016. évi feladatainak 
végrehajtásához a 2016. évi honvédelmi 
igazgatási feladatok végrehajtásához 
szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) 
Kormányhatározat alapján 

1 132,0   1 132,0 

    

A szakképesítéssel már rendelkező szakirányú 
képzésben résztvevő jelöltek (rezidensek) 
szakképzésének normatív képzési költségének 
megtérítése fejezetek (HM-EMMI) közötti 
átcsoportosítás útján 

102,1   102,1 

    előző évi maradvány jóváhagyása 11 834,3 11 834,3 0,0 
- más fejezet intézményének -92,6 0,0 -92,6 
  - meghatározott feladatra -92,6   -92,6 

    

HM-EMMI megállapodás: az Országos Mentő 
Szolgálat (későbbiekben HM) 
vagyonkezelésében lévő 2 db AS-350 típusú 
helikopter légialkalmassági bizonyítványának 
megszerzésére adott támogatás 

-16,0   -16,0 

    

HM-FM-OMSZ megállapodás: 
repülésmeteorológiai szolgáltatás, valamint a 
repülőtéri megfigyelő- és mérőrendszerek 
üzemeltetésének költsége 

-75,0   -75,0 

    

HM-ME-NKE megállapodás: az EDUCATIO 
kiállításon való részvételhez történő 
hozzájárulás, valamint az AS-350B típusú 
helikopterekkel kapcsolatos 4 fő átképzésének 
fedezetére 

-7,6   -7,6 

    
BM-HM megállapodás: - MFO missziókban a 
HM által ellátott BM állomány 
devizaellátmányának fedezete 

5,8   5,8 

    
EMMI-HM-HIM támogatási szerződés: - a 
Hadtörténeti Könyvtár dokumentum beszerzés 
költségei 

0,2   0,2 

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának:         

 
- KKM-HM fejezetek közötti előirányzat átadása 
(NATO székház)   

-406,8   -406,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -2 661,9 0,0 -2 661,9 

Az egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) 
Kormányhatározata alapján a fejezeti stabilitási tartalék 
előirányzat átcsoportosítása 

-2 661,9   -2 661,9 

2016. évi módosított előirányzat 356 564,9 87 440,6 269 124,3 
 

A Honvédelmi Minisztérium fejezet intézményeinek előirányzati változása több tényező 
következménye. A bevételi többletek 43.658,3 MFt összegben kerültek jóváhagyásra, többek 
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között a terrorveszély megelőzési és elhárítási képességének kialakítására, valamint az Ideiglenes 
Biztonsági Határzár kiépítése feladatra a HM-BM és a HM-BVOP között megkötött támogatási 
szerződések (28.241,1 MFt) pénzeszközeinek HM tárca részére történő átutalásával. Az előző évi 
maradványok összege 11.834,3 MFt. 
 

A fejezet részére a központi költségvetés céltartalékából 1.717,1 MFt, a rendkívüli 
kormányzati intézkedések terhére 285,8 MFt támogatás került biztosításra (a 2.5. pontban 
részletezett feladatokra), míg a további változások 1.917,6 MFt előirányzat csökkenést 
eredményeztek, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat (2. 661,9 MFt) átcsoportosítása miatt. 
 

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) 
Kormányhatározat akként rendelkezett, hogy a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt 9,1 MFt 
költségvetési maradványa további intézkedésig nem használható fel. A 2015. évi 9,1 MFt 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Miniszterelnökség fejezethez történő 
átcsoportosításáról az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. 
(XII. 28.) Kormányhatározattal döntött a Kormány. A 2015. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1669/2016. (XI. 23.) Kormányhatározatában döntött a 
kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült maradvány 
felhasználható (4.365,6 MFt) és a további intézkedésig fel nem használható részéről (46,9 MFt). 
Az 1768/2016. (XII. 15.) Kormányhatározat a fel nem használható 46,9 MFt teljes összegének 
más fejezetekhez történő átcsoportosítását rendelte el. 

 
Az Áht. 33. § (3) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter előzetes 

egyetértését igénylő, fejezeten belüli átcsoportosítások a 2016. év folyamán 110,5 MFt összegben 
kerültek jóváhagyásra.  

 
- A tárca 2016. évi tevékenységének a középpontjában az előzőekben már említettek 

szerint az alaptevékenység ellátása és a szövetségesi kötelezettségei maradéktalan teljesítése állt, 
melyek kapcsán megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási 
törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi 
járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése. 

 
- Az infrastrukturális kiadások  döntően a honvédelmi szervezetek részére központilag, 

természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E 
feladatokra a fejezet a HM Védelemgazdasági Hivatal központi költségvetésében összesen 
35.983,8 MFt-ot fordított.  

- A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY 
határozat alapján több határozatában [2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18.), 2266/2003. 
(X. 31.) Kormányhatározatok] is intézkedett a Gripen típusú repülőgépek bérletével 
kapcsolatban megvalósuló feladatok végrehajtásáról. A program kiadásaira 2016-ban 
mindösszesen 36.884,0 MFt-ot használt fel a fejezet, amely a HM VGH, a HM BHD és az MH 
ÖHP költségvetésében került elszámolásra. A Gripen feladathoz kapcsolódó kiadások között 
került elszámolásra a 2016. évi bérleti díjból 17.771,0 MFt, a 2017. évi bérleti díj 2016. évi 
előteljesítésére pedig 19.110,1 MFt került kifizetésre, továbbá a Gripen pilóták pótlólagos képzése 
2,9 MFt összegben teljesült.  

- A nemzeti és katonai fejlesztési programokkal összefüggő beszerzések a költségvetési 
lehetőségek függvényében tovább folytatódtak. A főbb kiadások a következő területeken kerültek 
elszámolásra: 

 
  

1709



 
 

 

Megnevezés Felhasználás 
(MFt-ban) 

K+F programok (központi) 43,3
Híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő 
program (központi) 

154,0

Fizikai biztonság és elektronikus információvédelem  413,9
Híradó, Informatikai és Elektronikai Hadviselési fejlesztési program 5 140,0
Gépjármű Beszerzési Program 2 482,9
MANS program (központi)  2,6
Az MCP (Mistral Command Post) berendezés gyári modernizálása 490,1

 Összesen: 8 726,8
 

- A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni 
ellátáson kívül az intézmények logisztikai, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása 
is meghatározó mértékben központilag valósul meg. A honvédelmi szervezetek az egyes 
eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően a működés 
feltételeinek biztosítására a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátására 
az évközi módosítások figyelembevételével – beleértve a nemzeti és katonai fejlesztési programok 
kiadásait is – 72.363,7 MFt állt rendelkezésre az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím, a 2/1 HVK 
közvetlen szervezetei alcím, továbbá a 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím, valamint az 
6. MH Egészségügyi Központ cím központi költségvetéseiben. Ebből az összegből 69.471,9 MFt 
került felhasználásra az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak 
(fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülő műszaki, páncélos és 
gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag stb.) ellátási hatáskörébe tartozó anyagok, 
eszközök, javító-, fogyó-, karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését. 

 
- A tárca 2016. évi nemzetközi feladatainak végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű 

előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a 
devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat, pénzügyi dologi kiadásokat is – 
eredetileg 24.723,3 MFt került megtervezésre és jóváhagyásra.  

 
Az eredeti jóváhagyott keretösszeghez képest az év közben végrehajtott előirányzat-

módosítások figyelembevételével – különös tekintettel a Iszlám Állam elleni katonai 
szerepvállalás feladatra – a módosított előirányzat összege 31.525,2 MFt-ra nőtt , melyből 
30.891,6 MFt (98%) került felhasználásra.  

 
A nemzetközi költségvetések a következő főbb feladatok végrehajtására nyújtottak 

fedezetet:  
 MFt-ban 

Feladat megnevezése 
Módosított  

kiadási  
előirányzat 

Teljesítés 

Nemzetközi képzés  1 908,8 1 900,5 
Nemzetközi gyakorlatok 850,7 798,7 
Békemisszió és válságkezelés 18 108,6 17 605,0 
Képviseletek működtetése 4 872,1 4 888,6 
NATO-EU együttműködési feladatok 293,5 255,5 
Egyéb nemzetközi feladatok 395,2 347,6 
NATO, EU működéséhez, fejlesztésekhez történő 
hozzájárulás  

5 096,3 5 095,7 

Összesen: 31 525,2 30 891,6 
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A nemzetközi békemissziós és válságkezelő tevékenységek között a már több éve tartó 
UNFICYP (Ciprus), KFOR (Balkán), MH EUFOR, Irak missziókat, a Katonai Megfigyelőket 
(Nyugat-Szahara, Kongó, Libanon, Grúzia), az Afganisztáni szerepvállalást, valamint az Afrikai 
(Mali, Szomália) szerepvállalást kell megemlíteni.  

 
- A haderőképességek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés 

zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2016. évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a 
kiképzési feladatok. E feladatkörben a fejezet hazai kiképzési feladatokra közvetlenül  
2.240,9 MFt-ot fordított, melynek meghatározó része a logisztikai központi költségvetésen belül 
került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök 
beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A kiképzési feladatok 
szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az egyes kiképző központok is (pl. a szentendrei 
MH Altiszti Akadémia, a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ, a várpalotai MH Bakony 
Harckiképző Központ, valamint a MH Kiképzési és Doktrinális Központ, amely megnevezése 
2016. július 1-ei hatállyal a jogutódként működő MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző 
Parancsnokságra módosult). A fent említett intézmények működtetésére – beleértve a személyi 
juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásokat is – 
összességében 5.504,4 MFt-ot fordított a fejezet. Az említetteken felül a nemzetközi 
költségvetések részeként pilótaképzésre 1.726,9 MFt (Gripen pótlólagos képzés, AN-26 
pilótaképzés, Kanadai repülőgép-vezető képzés), egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 
798,7 MFt, egyéb nemzetközi tanfolyamokra 263,1 MFt került kifizetésre. Mindezeket 
összegezve közvetlen és közvetett kiadásként kiképzési feladatokra a fejezet 2016. évben 
mintegy 10.534,0 MFt-ot fordított. Ezen összegen felül jelentkeznek a központi ellátás keretében 
biztosított, infrastrukturális üzemeltetés, elhelyezési szakanyag, valamint a logisztikai katonai 
szakanyag ellátás kiadásai.  
 
 

2.2. A fejezet kiadási-, bevételi- és létszám-előirányzatainak alakulása 
(összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok módosulásának főbb 
összetevői: 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
Fejezet összesen 

Megnevezés                                                                      
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 294 593,20 299 057,00 300 987,00 356 564,90 342 586,70 116,29% 96,08% 

  ebből: személyi juttatás 102 912,20 117 191,50 117 725,30 126 561,00 126 197,90 122,63% 99,71% 

Bevétel 36 801,90 31 948,00 31 948,00 75 606,30 75 073,90 203,99% 99,30% 

Támogatás 263 575,40 267 109,00 269 039,00 269 124,30 273 795,00 103,88% 101,74% 

Előirányzat-maradvány 6 050,20 0 0 11 834,30 11 834,30 195,60% 100,00% 

Létszám (fő)  * 25 533 25 533 25 533 *  101,50% *  

* A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 

Fejezet összesen                                                                                               millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(fő) 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 299 057,0 31 948,0 267 109,0 117 191,5 25 533 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXXVI. törvény szerinti módosítás 

1 930,0 0,0 1 930,0 533,8 
  

A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2016. évi bérkompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználás céljából, az 1226/2016. (V. 2.) 
Kormányhatározat alapján a céltartalék terhére 

642,5 0,0 642,5 505,9 

  

A prémiumévek programmal, valamint a különleges 
foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes 
munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének 
eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM 
rendeletben foglaltak alapján a fejezet költségvetési 
előirányzatát összesen megemelő előirányzat-
átcsoportosítás a céltartalék terhére 

0,9 0,0 0,9 0,7 

  
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1594/2016. (X. 28.) Kormányhatározat alapján - 
Budapesti Víz Világtalálkozó 

0,8 0,0 0,8 0,6 

  

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) 
Kormányhatározat alapján - '56-os emlékév 

285,0 0,0 285,0 13,0 

  

Az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi 
Minisztérium költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1179/2016. (IV. 11.) 
Kormányhatározat alapján, az Alaptörvény 
elfogadásának 5. évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő központi ünnepség kapcsán felmerült költségek 
fedezetére 

9,6 0,0 9,6 4,9 

  
A védelmi felkészítés 2016. évi feladatainak 
végrehajtásához a 2016. évi honvédelmi igazgatási 
feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) 
Kormányhatározat  

1 132,0 0,0 1 132,0 0,0 

  
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi 
szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére 
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM 
rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások 
támogatása, céltartalék terhére 

1 073,7 0,0 1 073,7 845,4 
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Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(fő) 

Fejezetek  közötti megállapodások alapján –az 
államháztartásért felelős miniszter engedélyével –
biztosított előirányzat változás: 
 - HM-EMMI-Országos Mentőszolgálat megállapodás  
(2 db AS-350 típusú helikopter légi alkalmassági 
bizonyítványának megszerzése érdekében az 
üzemképesség helyreállításához szükséges források 
biztosítása): -16,0 MFt,  
- HM-FM-Országos Meteorológiai Solgálat 
megállapodás (repülésmeteorológiai szolgáltatás, 
valamint a repülőtéri megfigyelő- és mérőrendszerek 
üzemeltetésének költségei): -75,0 MFt, 
- BM-HM megállapodás (MFO missziókban a HM által 
ellátott BM állomány devizaellátmányának fedezete): 
5,8 MFt,  
- EMMI-HM-HIM megállapodás (Hadtörténeti 
Könyvtár dokumentum beszerzés ktg-ei): 0,2 MFt, 
- rezidensképzés HM-EMMI-EK keretszerződés alapján 
(több összegből): 102,1 MFt,  
- HM-ME-NKE megállapodás: -0,3 MFt (Education 
kiállításra) és -7,3 MFt (AS-350B helikopter szakember 
átképzésre), 
 - KKM-HM megállapodás: -406,8 MFt (NATO 
székház)                                  

-397,3 0,0 -397,3 86,2 

  

Intézményi működési bevételi többlet                                                                736,5 736,5 0,0 -47,7   

Működési célú átvett pénzeszközök                                                         113,3 113,3 0,0 121,2   

Működési célú támogatás áht-n belülről (OEP bevétel)                       7 530,1 7 530,1 0,0 677,9   

Működési célú támogatás áht-n belülről 22 000,3 22 000,3 0,0 8 997,4   

Felhalmozási bevételek                                                                         -496,8 -496,8 0,0 0,0   

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 252,8 252,8 0,0 11,6   

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről                                         13 522,1 13 522,1 0,0 0,0   

2015. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása                                  11 834,3 11 834,3 0,0 218,4   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -2 599,8   
Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1787/2016. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján a 
fejezeti stabilitási tartalék előirányzat átcsoportosítása 

-2 661,9 0,0 -2 661,9 0,0 
  

Kiadási előirányzatok változása 57 507,9 55 492,6 2 015,3 9 369,5 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 356 564,9 87 440,6 269 124,3 126 561,0 25 533,0 

 
A XIII. fejezet módosított előirányzatának alakulását befolyásoló bevételi előirányzatok, 

valamint a hozzá kapcsolódó feladatok részleteiben: 
-  Intézményi működési bevételi többlet 736,5 MFt, amely többek között a befolyt 

inkurrencia bevétel, a Hortobágyi Nemzeti Park egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja, 
tűzszerészeti mentesítése kapcsán elért bevétel, az MH Pápa Bázisrepülőtér területének 
karbantartása és a repülésbiztonság fenntartásával és a Radar berendezések felújításával 
kapcsolatos bevételek, a „Várpalota Challenge 2016” térítéses gyakorlaton felmerült 
bérleti díjak, valamint a nemzetközi feladattal kapcsolatban felmerült költségek fedezetéül 
a NATO Baltic Air Policing keretén belül a litván fél által fizetett hozzájárulás bevételi 
előirányzatosítását tartalmazza. 

-  Fejezeti kezelésű előirányzaton a Nemzetközi kártérítés jogcímen 0,9 MFt megtérített kár 
összege került előirányzatosításra.  
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-  A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 113,3 MFt változást mutat. Ide tartozik 
az afganisztáni és az UNFICYP szerepvállalás feladathoz kapcsolódó többlet bevételi 
előirányzatok jóváhagyása 124,5 MFt összegben; a KNBSZ részére 4,3 MFt – az MNB 
Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány Konferenciaszervezési Programján nyert – 
pályázati forrás előirányzatosítása; az MH Altiszti Akadémia részére a Puskás Tivadar 
Híradó Bajtársainkért Alapítványtól kapott 0,1 MFt számítástechnikai segédanyag és 
készlet beszerzésre, valamint a be nem folyt átvett pénzeszközök előirányzatainak  
csökkentése  
15,6 MFt összegben. 

-  A működési célú támogatás államháztartáson belülről összességében 29.530,4 MFt 
növekedést mutat. Külön kerül értékelésre az OEP által, betegellátás függvényében 
biztosított támogatás, mely a 2016. évben az eredeti előirányzathoz képest 7.530,1 MFt-tal 
növekedett. Egyéb címen az elszámolható támogatások összege 22.000,3 MFt. 
Ezen a soron került kimutatásra többek között maradvány forrással a migrációs feladatok 
kezelésével összefüggésben 2016. január 08-án támogatási szerződés alapján a tárca 
részére biztosított 5.891,5 MFt összegből 5.739,5 MFt (a fennmaradó 152,0 MFt 
felhalmozási célú támogatás). 
A rendkívüli migrációs nyomás kezelése érdekében az MH számára elrendelt 2016. évi 
feladatok végrehajtásának finanszírozására 2016. év I. ütemében – az 1541/2016. (X. 13.) 
Kormányhatározat alapján – a BM által a HM tárca részére 9.970,1 MFt kormányzati 
forrás került biztosításra. A BM-mel megkötött támogatási szerződés alapján a II. ütemben 
3.321,9 MFt forrás került biztosításra a tárca részére. 
Az MH terrorveszély megelőzési és elhárítási képességének kialakítása feladatra 3.187,0 
MFt került biztosításra az 1217/2016. (IV. 29.) Kormányhatározat felhatalmazása és a 
felülről nyitását engedélyező 1482/2016. (VIII. 31.) Kormányhatározat alapján a BM és 
HM között megkötött támogatási szerződésnek megfelelően. 
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források 
biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1965/2015. (XII. 
23.) Kormányhatározatban meghatározottakra figyelemmel a BVOP és a HM között 
megkötött megállapodás alapján 641,1 MFt pénzeszköz átvétele az MH saját és hadi 
készleteinek, anyagainak, eszközeinek visszapótlására.  

 
A kormányzati szándékkal összhangban, a folytatódó adósságkonszolidáció keretében az 
MH Egészségügyi Központ részére többlet OEP bevétel került biztosításra 4. 349,3 MFt 
összegben.  
 

-  A felhalmozási bevételek 496,8 MFt csökkenést mutatnak. A HM VGH központi 
költségvetésében előírt lakáselidegenítési bevételi kötelezettséggel szemben a bevétel 
teljesülése elmaradt, így a nem teljesült bevétel erejéig szükséges volt a jóváhagyott 
előirányzatokat csökkenteni. 

-  A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 252,8 MFt növekedést mutatnak. Itt kerültek 
elszámolásra a lakhatási támogatás címen nyújtott visszatérítendő támogatások, 
munkáltatói kölcsönök megtérülő összege, valamint a Közép- és Kelet-európai Történelem 
és Társadalom Kutatási Közalapítványtól az I. világháborús veszteségek feldolgozása, az 
’56-os emléktábla avatás és vándorkiállítás feladatra biztosított források. 

-  A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 13.522,1 MFt többletet mutat. 
Ide tartozik többek között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
keretében megvalósított feladatokhoz kapcsolódó 6.468,5 MFt; a terrorellenes 
intézkedésekkel kapcsolatos BM-HM megállapodás alapján a személyi állomány védelmét 
szolgáló lövedékálló pajzsok és védőeszközök, kerámiabetétek, éjszakai figyelőeszközök 
beszerzéséhez kapcsolódó 1.379,9 MFt; a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és az MH 
Anyagellátó Raktárbázis részére a terrorellenes feladatokra biztosított 968,1 MFt, valamint 
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2.881,5 MFt; az IBH feladatra támogatási szerződés alapján maradvány forrással 
biztosított 152,0 MFt; az IBH létesítése feladatokra biztosított 1.172,5 MFt; és a rendkívüli 
és tömeges bevándorlás kezelésére a BM támogatási szerződéssel a HM tárca részére 
nyújtott bevételből 532,2 MFt átcsoportosítása páncélozott 5 ajtós könnyű és 5 személyes 
duplakabinos, platós terepjáró személy- és haszongépjárművek beszerzésére.  
 
2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása 
 

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése 
MFt 

Megnevezés 
2015. évi 
teljesítés 

2016. évi 

Eredeti 
előirányzat 

Törvényi 
módosított 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány Teljesítés 
%-a 

  1 2 3 4 5 6=4-5 7=5/4% 

I. INTÉZMÉNYI               
1.) Működési kiadások               
Személyi juttatások 102 912,2 117 191,5 117 725,3 126 561,0 126 197,9 363,1 99,71% 
Munkaadókat terhelő 
járulékok 

27 043,0 30 644,8 30 716,9 33 517,7 33 428,8 88,9 99,73% 

Dologi kiadások 131 718,9 117 671,7 118 995,8 148 114,3 144 111,0 4 003,3 97,30% 

Ellátottak pü.juttatásai 1 142,7 853,3 853,3 1 256,2 1 246,1 10,1 99,20% 
Egyéb műk. c. 
támogatások 

658,2 6,0 6,0 975,6 975,3 0,3 99,97% 

Összesen: 263 475,0 266 367,3 268 297,3 310 424,8 305 959,1 4 465,7 98,56% 
2.) Felhalmozási kiadások             
Beruházások 12 651,0 14 095,6 14 095,6 20 355,3 14 948,9 5 406,4 73,44% 

Felújítások 3 748,3 2 663,4 2 663,4 11 872,7 3 762,1 8 110,6 31,69% 
Egyéb felh. c. kiadások* 737,8 1 733,9 1 733,9 594,9 516,2 78,7 86,77% 

Összesen: 17 137,1 18 492,9 18 492,9 32 822,9 19 227,2 13 595,7 58,58% 
1+2 Összesen: 280 612,1 284 860,2 286 790,2 343 247,7 325 186,3 18 061,4 94,74% 

II. FEJEZETI KEZELÉS Ű         
ELŐIRÁNYZATOK               
Ágazati célelőirányzatok 13 981,1 11 534,9 11 534,9 13 317,2 17 400,4 -4 083,2 130,66% 
Fejezeti stabilitási tartalék  0,0 2 661,9 2 661,9 0,0 0,0 0,0 0,00% 

Összesen: 13 981,1 14 196,8 14 196,8 13 317,2 17 400,4 -4 083,2 130,66% 
KIADÁS 
MINDÖSSZESEN: 294 593,2 299 057,0 300 987,0 356 564,9 342 586,7 13 978,2 96,08% 

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is. 
 
A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulás kiadások megoszlása a 2016. évi teljesítések 

alapján 46,6% - 36,4% - 17,0% (a Gripen bérleti díj a fejlesztési előirányzatoknál került 
figyelembe vételre). 
 

2.3.1. A költségvetési törvény a személyi juttatások eredeti előirányzatát 117.191,5 MFt-
ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzatát 
pedig 30.644,8 MFt-ban állapította meg. A költségvetési törvény módosításáról szóló 2016. évi 
LXXVI. törvény szerinti módosítás a fejezet eredeti előirányzatát összesen 1.930,0 MFt-tal 
emelte meg, ezzel a személyi juttatások előirányzata 117.725,3 MFt-ra, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 30.716,9 MFt-ra nőtt. A Kormány és 
fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi 
juttatások 2016. évi előirányzata további 8.835,7 MFt-tal, azaz 126.561 MFt-ra nőtt, a 
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munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata további 2.800,8 MFt-
tal, azaz 33.517,7 MFt-ra nőtt.  

A két kiemelt előirányzat kiadásai 126.197,9 MFt-ban (99,7%-ban), illetve 33.428,8 MFt-
ban (99,7%-ban) teljesültek. 

 
A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok 

és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítése részletesen a 2.7. 
pontban kerül bemutatásra. 

 
2.3.2. A dologi kiadások eredeti előirányzata 117.671,7 MFt volt, amely a törvényi 

módosítással 118.995,8 MFt-ra, az év során pedig 148.114,3 MFt-ra növekedett. Az 
összességében 29.118,5 MFt növekedést elsősorban az évközi előirányzat-módosítások, a 
bevételekkel kapcsolatos változások (ide sorolva a más fejezettől átvett maradvány-forrásokat is), 
valamint az előző évi, fejezetnél képződő előirányzat-maradvány felhasználásával összefüggő 
előirányzat-módosítások eredményezték. A módosított kiadási előirányzat a tárca költségvetését 
24,47%-kal növelte meg. A módosított előirányzat 144.111,0 összegben (97,3%-ban) teljesült.  
 
 

A dologi kiadási előirányzatok terhére a 2016. évben a következő főbb feladatok 
valósultak meg: 

 

Kiadás megnevezése 
Teljesített 

kiadás 
MFt-ban 

Fő felelős 
szervezet 

Hazai gyakorlatok és kiképzések 2 200,9 
HVK közv.szerv.,                    

MH ÖHP 
Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, 
események 

604,6 
HM Ig. HM VGH,  
HVK közv.szerv. 

Ideiglenes Biztonsági Határzár 9 484,2 
HM VGH,HVK 

közv.szerv.,                          
MH ÖHP, MH EK 

MH KFOR Kontingens 1 588,1 
HM VGH,HVK 

közv.szerv.,                          
MH ÖHP, MH EK 

Afganisztáni szerepvállalás 530,4 
HM VGH, HVK 

közv.szerv.,                   
MH ÖHP, MH EK 

Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás 3 423,0 
HVK közv.szerv.,   

KNBSZ    MH 
ÖHP, MH EK 

Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása 661,4 HM VGH, KNBSZ 

AN-26-os pilóták kiadásai 59,5 HVK közv.szerv. 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 563,1 
HM VGH,HVK 

közv.szerv.,                          
MH ÖHP, MH EK 

UNFICYP Magyar Kontingens 104,5 
HM VGH, HVK 

közv.szerv.,                   
MH ÖHP, MH EK 
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Kiadás megnevezése 
Teljesített 

kiadás 
MFt-ban 

Fő felelős 
szervezet 

MH EUFOR Kontingens 197,7 
HVK közv.szerv.,                    

MH EK 

EUTM Mali 4,0 
HM VGH,                               

HVK közv.szerv.,                   
MH ÖHP 

Légtérrendészeti feladatok 216,0 
HM VGH, HVK 

közv.szerv.,                   
MH ÖHP 

Gripen bérleti díj és egyéb kiadások 36 881,1 HM VGH 

K+F program 33,4 
HM VGH,                           

HVK közv.szerv. 
MH ÖHP, MH EK 

Elhelyezési Szolgáltatás megvásárlása (tender) 25 253,0 HM VGH 
Őrzésvédelmi feladatok 10 730,8 HM VGH 
KGIR fenntartás 1 931,4 HM VGH 
Önkéntes tartalékos rendszer feladatai 112,2 HVK közv.szerv. 

V4 EU Harccsoport  337,8 
HM VGH, HVK 

közv.szerv.,                   
MH ÖHP, MH EK 

Mistral rakéták beszerzése 3 259,9 HVK közv.szerv. 
Híradó, Informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési 
program 

2 157,2 
HVK közv.szerv.,                

MH EK 

Terrorellenes intézkedések megvalósítása  2 395,9 
HVK közv.szerv.             
KNBSZ, MH EK 

Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való 
közreműködés 

82,2 
HVK közv.szerv.,                              

MH EK 

Helikopterek javítása (MI-8, MI-17, MI-24) 13,9 
HVK közv.szerv.,                               

MH EK 
Technikai őrzésvédelmi feladatok  401,1 HM VGH 
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése  110,4 HM VGH 

Nemzeti támogatás  1 072,9 
HM VGH, HVK 

közv.szerv.,                   
MH ÖHP 

Európai uniós projektek 3,8 

HM VGH, HVK 
közv.szerv., 

KNBSZ MH ÖHP, 
MH EK 

Kanadai repülőhajózó képzés  1 439,2 
HM VGH, HVK 

közv.szerv.,                   
MH ÖHP 

Egyéb nemzetközi feladatok 40,1 
HVK közv.szerv.,                              

MH EK 
MANS program 2,6 HVK közv.szerv. 
Drogprevenciós program  3,4 MH EK 

Honvédelmi szervezet  központi tagozat szintű tevékenysége 12 656,8 
Honvédelmi 
szervezetek 

Összesen 118 556,5  
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Kiadás megnevezése 
Teljesített 

kiadás 
MFt-ban 

Fő felelős 
szervezet 

Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)   

Címhez tartozó 
honvédelmi 
szervezet 

1. Honvédelmi Minisztérium cím 2 608,9 
2. Magyar Honvédség cím 4 797,5 
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím 3 707,6 
6. MH Egészségügyi Központ cím 14 438,7 
7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím 1,8 

Összesen: 25 554,5 

Mindösszesen: 144 111,0 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül a központi természetbeni ellátás biztosítása 

és különböző szolgáltatások központi kifizetése érdekében az összes dologi kiadás (csapat-
költségvetési kiadásokon felül) 82,27%-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató 
szervezeteknél teljesült.  

 
2.3.3 Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzaton eredeti előirányzat 853,3 MFt került 

tervezésre. Az év során végrehajtott módosítások eredményeként a kiemelt előirányzat összege 
1.256,2 MFt-ra növekedett. A felhasználás 1.246,1 MFt-ban valósult meg, amelyből az 
állománynak nyújtott segélyek, illetve a tanévindítási hozzájárulási kiadások kerültek kifizetésre.  

 
2.3.4. Az egyéb működési célú kiadások, támogatások előirányzatának eredetileg 

tervezett összege 6,0 MFt, amely az év során 975,6 MFt-ra növekedett. Az előirányzaton kerültek 
növelő tételként jóváhagyásra az előző évben képződött maradványt terhelő rendezések alcímek 
között, fejezeti hatáskörben, illetve csökkentő tételként más fejezetek részére történő 
átcsoportosítások (például: új NATO székház építési költségeinek, valamint a székházban 
található Állandó NATO Képviselet delegációs területének kiépítésének, berendezésének, 
költöztetéséhez szükséges beszerzések pénzügyi forrásainak biztosítása). Az előirányzat 
felhasználása 975,3 MFt-ban valósult meg.  

 
2.3.5. Felhalmozási kiadásokra a fejezet költségvetésében eredetileg tervezett összeg                  

18.492,9 MFt volt, ezen belül a beruházások 14.095,6 MFt-ot, a felújítások 2.663,4 MFt-ot, az 
egyéb felhalmozási célú kiadások 1.733,9 MFt-ot tettek ki. A módosított előirányzat 32.822,9 
MFt-ra növekedett, amely 19.227,2 MFt-ban, 58,6%-ban teljesült. Az előirányzat emelkedése 
döntően az előző évi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó költségvetési maradvány 
jóváhagyásához, az Iszlám Állam elleni katonai szerepvállaláshoz kapcsolódó 
pótelőirányzatokhoz, a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges kormányzati 
többletforrásokhoz, valamint a terrorveszély megelőzési és elhárítási képességének kialakítása 
feladatra biztosított előirányzathoz kapcsolódik. 

 
A beruházások módosított előirányzatának teljesítése 14.948,9 MFt, a felújítások esetében 

a teljesítés 3.762,1 MFt, míg az egyéb felhalmozás célú kiadások módosított előirányzata  
516,2 MFt-ban teljesült. 
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A beruházások, valamint a felújítások kiemelt előirányzatok terhére végrehajtott 
főbb feladatok és programok a következők szerint valósultak meg: 

 

Kiadás megnevezése 
Teljesítés MFt-ban 

Megvalósító intézmény 
Beruházások Felújítások 

Afganisztáni szerepvállalás 187,8 0,0 
HVK közv.szerv.,    MH 

ÖHP, MH EK 
Fizikai biztonság és elektronikus 
információvédelemmel kapcsolatos 
feladatok 

0,0 413,9 HM VGH 

Gépjármű Beszerzési Program 2 482,9 0,0 HVK közv.szerv. 
Hazai gyakorlatok és kiképzések 0,6 0,0 HVK közv.szerv. 

Helikopterek javítása (MI-8, MI-17, 
MI-24) 

0,0 62,7 HVK közv.szerv. 

Híradó, informatikai és Elektronikai 
Hadviselés fejlesztési program 

2 982,8 0,0 HVK közv.szerv. 

Híradó, informatikai komplexumok 
hazai rendszerintegráló és beépítő 
program 

154,0 0,0 HM VGH 

Ideiglenes Biztonsági Határzár  2 001,4 419,2 
HVK közv.szerv., MH ÖHP, 

MH EK 

Infrastrukturális felújítási feladatok  0,4 146,8 
HM VGH, HVK közv.szerv. 

MH ÖHP 
Iszlám Állam elleni katonai 
szerepvállalás 

3 853,3 0,0 HVK közv.,szerv., MH ÖHP 

K+F program 9,9 0,0 HM VGH 

Légtérrendészeti feladatok 2,7 0,0 HVK közv.szerv. 

MH EUFOR Kontingens 2,5 0,0 HVK közv.szerv. MH ÖHP 
MH KFOR Kontingens 2,4 0,0 HVK közv.szerv. MH ÖHP 

Mistral rakéták beszerzése 0,0 490,1 HVK közv.szerv. 
Nemzetközi gyakorlatok és 
kiképzések 

1,8 0,0 HVK közv.szerv. 

Nukleáris balesetelhárítási 
feladatok végrehajtásában való 
közreműködés 

20,7 28,3 
HVK közv.szerv.,    MH 

ÖHP, MH EK 

Terrorellenes intézkedések 
megvalósítása  

474,4 698,7 HVK közv.szerv. 

UNFICYP Magyar Kontingens 0,9 0,0 
HVK közv.szerv.,    MH 

ÖHP, MH EK 
V4 EU Harccsoport  602,1 0,0 HVK közv.szerv. MH EK 

Vízforrás 2013 0,0 16,0 HVK közv.szerv. 
KNBSZ központi objektumainak 
kialakításával kapcsolatos feladatok 

0,0 608,7 KNBSZ 
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Kiadás megnevezése 
Teljesítés MFt-ban 

Megvalósító intézmény 
Beruházások Felújítások 

Szennyező források, szennyezett 
területek kármentesítése  

24,8 0,0 HM VGH 

Egyéb nemzetközi feladatok 0,6 0,0 HVK közv.szerv. 
Honvédelmi szervezet  központi 
tagozat szintű tevékenysége 

1 364,6 844,8 Honvédelmi szervezetek 

Egyéb intézményi beruházási 
feladatok 

778,2 32,9 MH,HM szervezetek 

Összesen 14 948,8 3 762,1  
 

A tárca 2016. évi nemzetközi feladatainak végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű 
előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai és infrastrukturális kiadásokat, a 
devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg 24.723,3 MFt került 
megtervezésre és jóváhagyásra. Személyi juttatásokra 8.650,3 MFt, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adóra 1.614,0 MFt, dologi kiadásokra 9.681,7 MFt, egyéb 
működési célú kiadásokra 4.344,7 MFt, beruházásokra 272,6 MFt, felújításokra 10,0 MFt, 
valamint egyéb felhalmozási célú kiadásokra 150,0 MFt összegű előirányzat került jóváhagyásra. 

 
Az eredeti, jóváhagyott keretösszeghez képest az év közben végrehajtásra került 

előirányzat-módosítások figyelembevételével – különös tekintettel az Iszlám Állam elleni katonai 
szerepvállalás feladatra – a módosított előirányzat összege 31.525,2 MFt-ra nőtt , melyből 
30.891,6 MFt (98,0 %) került felhasználásra.  

MFt 
 
 

Feladat 
 
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

NEMZETKÖZI KÉPZÉS:       

Nemzetközi tanfolyamok 152,9 261,3 263,0 

Kanadai repülőhajózó képzés 1 674,3 1 603,7 1 611,5 

Gripen pótlólagos képzés 44,3 43,8 25,9 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 1 222,9 850,6 798,6 

UNFICYP 553,7 462,8 451,0 

Katonai megfigyelők 71,7 68,1 67,8 

UNIFIL 14,9 12,9 12,6 

MH KFOR Kontingens 3 907,7 4 291,1 3 976,5 

MH EUFOR Kontingens 881,7 966,0 954,6 

Afrikai szerepvállalás 179,5 167,6 142,1 

Afganisztáni szerepvállalás 2 429,8 2 185,3 2 196,8 

Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása 22,1 139,1 138,4 

EUTM Mali 0,0 5,7 4,4 

Balti légtérrendészeti feladatok 8,0 253,6 251,5 
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Feladat 
 
 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás 4 212,6 9 466,4 9 320,0 

DCM feladatok 0,0 0,9 0,0 

Afganisztán, Holland ellentételezés 0,0 89,1 89,1 

Nemzeti támogatás 3 430,0 3 943,5 3 907,3 

MH Katonai Képviselő Hivatal 306,2 311,9 315,6 

MH Nemzeti Katonai Képviselet 144,0 163,2 168,1 

MH Nemzeti Összekötő Képviselet 100,5 109,1 113,7 

MK ÁNK Védelempolitikai Részleg 226,6 283,4 320,8 

EBESZ misszió Katonai Képviselet 63,9 61,1 63,2 

Kétoldalú kapcsolatok 48,5 86,3 79,1 

Multilaterális rendezvények 154,2 207,2 176,3 
Nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható 
költségei 

168,0 61,8 42,7 

Fegyverzet-ellenőrzési keret 63,1 83,2 78,0 

AN-26-os pilóták kiadásai 67,6 83,6 70,7 

HM BEF nemzetközi ellenőrzés 1,5 1,5 1,0 

MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés 8,0 6,3 4,3 
HM VGH nemzetközi ellenőrzési, szállítmányozási és 
vámkezelési feladatai 

1,5 1,5 0,2 

HAW (Heavy Airlift Wing) állomány hivatalos kiutazásai 8,8 6,9 7,3 

MILMED COE hivatalos kiutazásai 0,0 17,6 16,7 

DCM-E hivatalos kiutazásai 35,4 39,2 36,8 

NSIP programiroda 45,0 45,0 50,2 

C-17-es program 21,2 6,0 6,0 

Kereskedelmi utazások, fogadások 0,0 28,2 25,3 

Oktatói csereprogram 2,4 2,2 1,9 

NFIU hivatalos kiutazásai és protokolláris feladatai 0,0 11,5 6,6 

MH BHD nemzetközi ellenőrzés 0,0 0,4 0,3 

NTS (NATO Transzformációs Szeminárium) 2017 0,0 0,3 0,0 

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 982,8 4 377,9 4 377,7 
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös fin.védelmi 
alapjaihoz 

368,0 718,4 718,0 

Válságkezelés és békeműveletek keretében felajánlott 
alegységek 

100,0 0,0 0,0 

NEMZETKÖZI FELADATOK MINDÖSSZESEN:  24 723,3 31 525,2 30 891,6 
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A nemzetközi feladatok közül 2016-ban a következők voltak a legjelentősebbek (a 
fejezeti kezelésű előirányzatok terhére megoldottak kivételével): 

 
- Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC):  
 
A HM Honvéd Vezérkar Főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők 

Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar 
pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) 
szervezetnél kerül megvalósításra.  

 
2016-ban az NFTC program keretében Kanadában szolgálatot teljesítő hallgatók és 

oktató pilóták átlagos létszáma 12 fő volt. 
 
- Válságkezelő- és béketámogató műveletek: 

 
A 2016. év során, a 12 hónap adatainak átlaga alapján, a válságkezelő- és 

békeműveletekben szolgálatot teljesítők átlagos statisztikai létszáma 869,08 fő volt, mely 
létszám az év folyamán változott, attól függően, hogy a kontingensek váltása mely időszakban 
került végrehajtásra. Ennek alapvető oka, hogy az átadás-átvételek időszakában a beosztásokat – 
eltérő időtartamig – kettő fő töltötte be.  

 

Művelet megnevezése Átlagos 
statisztikai létszám (fő) 

KFOR Kontingens 390,83 

EUFOR Kontingens 128,80 

Afganisztáni szerepvállalás 119,38 

UNFICYP 70,03 

EUTM Mali 3,11 

EUTM Szomália 4,22 

Irak 138,37 

UNIFIL 4,07 

Katonai megfigyelők 10,27 

Összesen: 869,08 
 
 
- A NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt vevő nemzetközi 

erőkben történő magyar katonai részvételről szóló 2076/2008. (VI. 30.) Kormányhatározat alapján 
hajtja végre feladatait az MH KFOR Kontingens . A kontingens a 2016. évben 391 fő átlagos 
létszámmal teljesített szolgálatot. 
 

- Az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) 
művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI. 23.) OGY határozatban foglaltak 
szerint az Országgyűlés – figyelemmel hazánknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányából fakadó 
kötelezettségeire, az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataira, valamint hazánknak az Európai 
Unióban viselt tagságára – az EU közös kül- és biztonságpolitikája hatékonyságának fokozása 
érdekében hozzájárulását adta, hogy a Magyar Honvédség az EU ALTHEA műveletben részt 
vegyen. A műveletben részt vevő MH EUFOR Kontingens 2016. évi átlagos létszáma 129 fő 
volt.  
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- A Kormány hazánk szövetségesi kötelezettségeinek teljesítése és a NATO katonai 
képességének fokozása, valamint az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők 
(ISAF) műveletei végrehajtásának érdekében, az Észak-atlanti Tanácsnak az ISAF misszió 
átvételére vonatkozó 2003. augusztus 11-ei döntése alapján, az afganisztáni Nemzetközi 
Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai részvétel 
engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Kormányhatározatban, valamint az afganisztáni 
Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 1730/2014. 
(XII. 12.) Kormányhatározatban hozzájárult a műveletben való részvételhez. 2016-ban 
Afganisztánban átlagosan 120 fő teljesített szolgálatot.  

 
- Az ENSZ ciprusi békefenntartó erők (UNFICYP) misszióban a magyar fél maximum 

150 fős részvételét a Magyar Honvédség az ENSZ ciprusi békefenntartó misszióban való 
részvételéről szóló, a 2213/1997. (VII. 24.) Kormányhatározattal módosított 2156/1995. (V. 29.) 
Kormányhatározat rögzítette. A kontingens 2016. évi átlagos létszáma 70 fő volt.  

 
- Az Európai Unió Mali Kiképz ő Műveletében („EUTM Mali”)  történő további magyar 

katonai szerepvállalásról szóló 1242/2016. (V. 18.) Kormányhatározat alapján, Magyarország 
európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös 
biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként az MH 
állományából legfeljebb 15 fő (váltási időszakban legfeljebb 30 fő) a művelet mandátumában 
meghatározott ideig, de legfeljebb 2018. május 18-ig vehet részt az Európai Unió Mali Kiképző 
Műveletében. 2016-ban a szolgálatot teljesítők átlagos létszáma 3 fő volt. 

 
- Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához 

(„EUTM Somalia” ) történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1755/2016.  
(XII. 14.) Kormányhatározat értelmében a Kormány Magyarország európai uniós tagságából folyó 
kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az Európai Unió közös biztonság- és védelempolitikája 
megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként engedélyezte, hogy az EUTM Somalia keretében 
működő kiképző erők kötelékében az MH állományából legfeljebb 10 fő (váltási időszakban 
legfeljebb 20 fő) kitelepítésre kerüljön Ugandába, Szomáliába és Kenyába, és ott a misszió 
feladatrendszerébe tartozó feladatokat lásson el. Hazánk 2016-ban átlagosan 4 fővel vett részt a 
műveletben. 

 
- A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 

fellépésben való részvételéről szóló 17/2015. (IV. 17.) OGY határozatban foglaltak szerint az 
Országgyűlés hozzájárulását adta ahhoz, hogy az MH az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet 
elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, őrző-védő 
és csapatkísérő feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 150 
– váltási időszakban 300 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel 
ellátott katonai kontingense kerüljön létrehozásra, az erbili kiképző központ illetékességi területére 
kitelepítésre és állomásoztatásra. A hozzájárulás kiterjed a magyar szerepvállalással összhangban 
álló és az erbili kiképző központ illetékességi területén kívül eső törzs- és biztosító beosztásoknak 
– a Kontingens létszámának terhére történő – betöltésére is. Az Iszlám Állam elleni katonai 
szerepvállalással kapcsolatos műveletben 2016-ban átlagosan 138 fő teljesített szolgálatot. 

 
- Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL ) való magyar részvételről 

szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat értelmében az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában 
legfeljebb 10 fő, az MH állományába tartozó katona a békefenntartó misszió mandátumának 
lejártáig vesz részt. 2016-ban a szolgálatot teljesítők átlagos létszáma 4 fő volt. 
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- Katonai megfigyelőként hazánk a nyugat-szaharai MINURSO (United Nations Mission 
for the Referendum in Western Sahara), az EUMM Grúzia (EU Monitoring Mission in Georgia), 
valamint az EUSEC RD Kongó (European Union Security Sector Reform Mission in the 
Democratic Republic of the Congo) békeműveletekben vett részt. A katonai megfigyelőként 
szolgálatot teljesítők átlagos létszáma 2016-ban 10 fő volt.  

 
- Külképviseletek:  
A 2016. évben az MH Katonai Képviselő Hivatal, az MH Nemzeti Katonai Képviselet, az 

MH Nemzeti Összekötő Képviselet, az MK ÁNK Védelempolitikai Részleg, az EBESZ misszió 
Katonai Képviselet, az önálló NATO, EU, nemzeti beosztást betöltök és a Speciális, missziós 
beosztást betöltők összesített létszáma 189 fő volt. 

 
2.3.6. A fejezeti kezelésű előirányzatok  

 
A fejezeti kezelésű előirányzatok 2016. évi eredeti kiadási előirányzata összesen  

14.196,8 MFt volt, a módosított előirányzat 13.317,2 MFt, mellyel szemben a teljesített kiadások 
összege 17.400,4 MFt-ot tett ki. A fejezeti kezelésű előirányzatok között kerültek támogatásra a 
honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek, a nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságok, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány, valamint a Hadigondozottak Közalapítványa, 
továbbá a nemzetközi szerződéseken alapuló kötelezettségek végrehajtása is az ágazati 
célelőirányzatokon került megvalósításra. 
 

A fejezeti kezelésű előirányzatokon belül összesen 587,5 MFt költségvetési maradvány 
keletkezett.  Ebből a Nemzetközi kártérítés (90,4 MFt), a Hozzájárulás a NATO Biztonsági 
Beruházási Programjához (494,1 MFt) jogcímcsoportokon, a Honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása (2,4 MFt) a Hozzájárulás a NATO 
költségvetéséhez (0,2 MFt), valamint a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású 
védelmi alapjaihoz (0,4 MFt) jogcímeken keletkezett kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány. A keletkezett összességében 587,5 MFt összegű maradvány kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 
 

A HM fejezet költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatának módosítása 
a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel: 

 
Támogatások alakulása 2016. évben 

 

Megnevezés Összeg 
(MFt) 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 267 109,0 

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

1 930,0 

Átcsoportosítás a Kormány az Áht.  21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 4. § (1) 
bekezdése szerinti céltartaléknak a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2016. évi kompenzációja finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából, az 
1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat alapján  

642,5 
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Megnevezés Összeg 
(MFt) 

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól 
szóló 8/2005. (II.  8.) PM rendeletben foglaltak alapján a fejezet költségvetési előirányzatát 
megemelő előirányzat-átcsoportosítás 

0,9 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1594/2016. (X. 28.) Kormányhatározat alapján a Budapesti Víz 
Világtalálkozóra 

0,8 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról 
szóló 1726/2016. (XII. 10.) Kormányhatározat alapján az '56-os emlékévre 

285,0 

Az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1179/2016. (IV. 11.) Kormányhatározat alapján, az 
Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából megrendezésre került központi 
ünnepség kapcsán felmerült költségek fedezetére 

9,6 

A 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Kormányhatározat alapján a védelmi 
felkészítés 2016. évi feladatainak végrehajtásához 

1 132,0 

Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak 
részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet szerinti 
többlet személyi juttatások támogatása, céltartalék terhére 

1 073,7 

2 db AS-350 típusú helikopter légialkalmassági bizonyítványának megszerzése érdekében 
az üzemképesség helyreállításához szükséges források biztosítása (HM-EMMI-Országos 
Mentő Szolgálat) 

-16,0 

A meteorológiai feladatok finanszírozása érdekében a HM és FM fejezetek közötti 
átcsoportosítás 

-75,0 

MFO missziókban a HM által ellátott BM állomány devizaellátmányának fedezetére 5,8 

 A Hadtörténeti Könyvtár dokumentum beszerzésének költségeire (HM-EMMI-HIM) 0,2 

A szakképesítéssel már rendelkező szakirányú képzésben résztvevő jelöltek (rezidensek) 
szakképzésének normatív képzési költségének megtérítése fejezetek (HM-EMMI-EK) 
közötti átcsoportosítás útján 

102,1 

Az Educatio kiállításon való megjelenés, valamint az AS-350B típusú helikopterekkel 
kapcsolatos 4 fő átképzésének fedezetére (HM-ME-NKE) 

-7,6 

Az új NATO székház építési költségei (a KKM-HM közös munkacsoport előzetes 
megállapodása alapján) támogatásának átadása 

-226,8 

Az új NATO székházban található magyar Állandó NATO Képviselet delegációs 
területének kiépítéséhez, berendezéséhez és költöztetéséhez szükséges beszerzések 
fedezetére (KKM-HM) 

-180,0 

Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) 
Kormányhatározat alapján a fejezeti stabilitási tartalék előirányzat átcsoportosítása 

-2 661,9 

Támogatás előirányzatának változása összesen: 2 015,3 

Módosított támogatási előirányzat: 269 124,3 
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2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, az Országvédelmi 
Alapból és a céltartalékból történő felhasználás:  

 
-  a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-

átcsoportosításról szóló 1594/2016. (X. 28.) Kormányhatározat alapján a Budapesti Víz 
Világtalálkozó megrendezéséhez a HM fejezet részére 0,8 MFt biztosítására került sor; 
 

-  a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról 
szóló 1726/2016. (XII. 10.) Kormányhatározat alapján 285,0 MFt került átcsoportosításra a 
HM fejezet részére az ’56-os emlékévvel kapcsolatos feladatok fedezetére; 
 

- a központi költségvetés céltartalékából további 1.717,1 MFt került biztosításra a tárca 
részére, az alábbi feladatokra: 
 

-  Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM 
rendelet szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére 1.073,7 MFt. 
 

-  A Kormány az áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti 
céltartaléknak a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából, az 1226/2016. (V. 
2.) Kormányhatározat, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. (XII. 15.) Kormányhatározat alapján 642,5 
MFt. 
 

-  A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól 
szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 0,9 MFt. 

 
2.6. A 2016. évi bevételi előirányzatok teljesítése 

 
2.6.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének okai és 
felhasználása 

 
A bevételi előirányzatok alakulása 

MFt-ban 

Megnevezés 2015. évi 
teljesítés 

2016. évi 

Eredeti 
előirányzat 

Törvényi 
módosított 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Teljesítés 
%-a 

  1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4% 
I. INTÉZMÉNYI               
1.Költségvetési bevételek 16 317,3 10 896,5 10 896,5 47 290,0 46 757,9 -532,1 98,87% 
2.Eü. műk.-re átvett pe. 20 483,4 21 051,5 21 051,5 28 042,3 28 042,0 -0,3 100,00% 
3.Bevételek összesen 
(1+2): 36 800,7 31 948,0 31 948,0 75 332,3 74 799,9 -532,4 99,29% 

4.Előző évi ei. maradvány 5 723,7 0,0 0,0 11 424,7 11 424,7 0,0 100,00% 

5.költségvetési  bevétel 
összesen(3+4): 

42 524,4 31 948,0 31 948,0 86 757,0 86 224,6 -532,4 99,39% 
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MFt-ban 

Megnevezés 
2015. évi 
teljesítés 

2016. évi 

Eredeti 
előirányzat 

Törvényi 
módosított 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 
Teljesítés 

%-a 

  1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4% 
6.Költségvetési támogatás 249 512,4 252 912,2 254 842,2 256 490,7 256 490,7 0,0 100,00% 
7. INTÉZMÉNYI 
BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN (5+6): 

292 036,8 284 860,2 286 790,2 343 247,7 342 715,3 -532,4 99,84% 

II. FEJEZETI KEZELÉS Ű 
ELŐIRÁNYZATOK  

        

Költségvetési bevételek 1,2 0,0 0,0 274,0 274,0 0,0 100,00% 
Költségvetési támogatás 14 063,0 11 534,9 11 534,9 12 633,6 17 304,3 4 670,7 136,97% 
Fejezeti stabilitási tartalék 0,0 2 661,9 2 661,9 0,0 0,0 0,0   

Előző évi maradvány 326,5 0,0 0,0 409,6 409,6 0,0 100,00% 

ÖSSZESEN: 14 390,7 14 196,8 14 196,8 13 317,2 17 987,9 4 670,7 135,07% 
BEVÉTEL 
MINDÖSSZESEN: 306 427,5 299 057,0 300 987,0 356 564,9 360 703,2 4 138,3 101,16% 

 
A 2016. év során a költségvetési támogatás esetében az évközi változás 2.015,3MFt 

növekedés, mely egyrészt a fejezetek közötti átcsoportosítások, illetve a céltartalék és rendkívüli 
kormányzati intézkedések terhére biztosított előirányzatok eredménye. A bevételi előirányzatok 
55.492,6 MFt összegű növekedést mutatnak, melyek az előző évi maradvány igénybevétele, 
továbbá más fejezet maradványának meghatározott feladatokra történő átvétele, illetve a teljesített 
többletbevételek [inkurrencia bevételek, C-17 (Pápa) szállító repülőgépek üzemeltetéséhez 
kapcsolódóan a hajtóanyag feltöltések után visszatérülésként befolyó bevételek, a Hortobágyi 
Nemzeti Park tűzszerészeti mentesítések bevételei, valamint nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó 
térítési díjak bevételei] jóváhagyásának az eredménye. 

A bevételi előirányzatok emelkedésének jelentős részét adta a rendkívüli bevándorlási és 
migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló kormányhatározatok 
alapján a BM és HM között megkötött támogatási szerződéseknek megfelelően kapott 19.824,6 
MFt, illetve a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése, a felmerülő feladatok 
hatékony megvalósítása érdekében szintén a BM és HM között megkötött két támogatási 
szerződésnek megfelelően kapott összesen 8.416,5 MFt. 
 

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva  
 

A fejezet összes követelése a 2016. év végén 21.211,1 MFt, az előző évhez képest 991,6 
MFt-tal csökkent. A költségvetési évben esedékes követelések 613,0 MFt-os növekedést, a 
költségvetési évet követő évben esedékes követelések 1.737,5 MFt-os csökkenést mutatnak. A 
követelés jellegű sajátos elszámolások 132,9 MFt-os növekedést mutatnak, a 2016. évben 
megkötött érvényes szerződések alapján.  

 
A 2016. év folyamán a fejezetnél összességében 8,4 MFt behajthatatlan követelés került 

kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő 
minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot 
követően került sor, melyet általában fizetési meghagyás, fizetési felszólítás, illetve végrehajtási 
eljárás előzött meg. 
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2.7. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokkal, továbbá az engedélyezett létszámkeretekkel való 
gazdálkodás helyzete 
 

2.7.1. A 2016. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők: 
 

- a hivatásos, szerződéses, honvéd tisztjelölt, honvéd altisztjelölt, illetve állami vezetők, 
kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló állomány részére a vonatkozó jogállási 
törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi 
járandóságok maradéktalan folyósítása, azok fedezetének biztosítása; 

- a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben tartósan, vagy ideiglenesen külföldön 
szolgálatot teljesítő állomány devizában felmerülő szükségleteinek biztosítása; 

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén 
bevezetésre került honvédelmi életpálya, mely jelentős illetményt, keresetnövekedést okozott; 
2015. július 1-jei hatállyal átlagosan 30%-os mértékű illetményfejlesztés került végrehajtásra, 
amelyeket ezt követően 2019. január 1-jével bezárólag, minden év január 1-jei hatállyal, a 2015. 
július 1-jét megelőző illetményhez képest átlagosan 5-5%-os emelés követ;  

- az életpályához kapcsolódóan a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 
módosításával bevezetésre került a honvédelmi ágazati pótlék, mely kifizetése a 2016. évben 
16.900 Ft/fő/hó összegben folyamatosan megtörtént; 

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 
1541/2016 (X. 13) és 1714/2016. (XII. 5.) Kormányhatározatokkal az Ideiglenes Biztonsági 
Határzár, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezeléséhez szükséges személyi 
kiadások finanszírozása; 

- a 2016. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a 
finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú 
tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjáról szóló 
400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet kapcsán a finanszírozás érdekében hozott 1226/2016. (V. 2.) 
Kormányhatározat alapján a személyi kiadások finanszírozása, valamint annak az 1765/2016. 
(XII. 15.) Kormányhatározat szerinti elszámolása; 

 - a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 
8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglalt feladatok elvégzése (személyi kiadások finanszírozása). 

 
2.7.2. A létszámok alakulása 
 
A HM fejezet 2016. évi költségvetési létszáma 25.533 főben került jóváhagyásra.  
 
A fejezet 2016. évi tervezési létszáma a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és 

rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került meghatározásra. 

A 2016. évi költségvetési létszám meghatározásának alapja a fejezet tervezési időszakban 
meglévő létszáma, kiegészítve a tiszt-, illetve altisztavatás és a bevonulásra tervezett szerződéses 
legénységi állomány várható létszámával, valamint csökkentve a közszférában alkalmazandó 
nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Kormányhatározat rendelkezései alapján 
kiváló állománnyal. 

 
Az előirányzat teljesítési adatokat elemezve megállapítható, hogy a XIII. Honvédelmi 

Minisztérium fejezetnél 2015. évhez viszonyítva a tiszti, altiszti, szerződéses legénységi, 
közalkalmazotti és munkavállalói létszám emelkedett, míg a tiszt- és altisztjelölt, valamint a 
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kormánytisztviselői létszám csökkent. A fejezet létszáma a 2015. évihez viszonyítva emelkedett, 
mely a honvédelmi életpálya bevezetése következtében megvalósuló beáramlásnak köszönhető. 

 
2.7.3. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó (közteher) kiemelt előirányzatok teljesítése 
 
A költségvetési törvény alapján a személyi juttatások eredeti előirányzata 117.191,5 MFt-

ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
30.644,8 MFt-ban került elfogadásra. Törvényi-, Kormány- és fejezeti hatáskörben végrehajtott 
évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2016. évi előirányzata 
9.369,5 MFt-tal, 126.561,0 MFt-ra nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzata 2.872,9 MFt-tal, 33.517,7 MFt -ra nőtt. 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata a költségvetési év folyamán a következő főbb 

okok miatt módosult: 
MFt 

Megnevezés Előirányzat 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 117 191,5 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény értelmében törvényi módosítás 

533,8 

Átcsoportosítás a Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. 
§ (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti céltartaléknak 
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 
finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából, az 1226/2016. (V. 2.) 
Kormányhatározat alapján 

505,9 

A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján a fejezet 
költségvetési előirányzatát összesen megemelő előirányzat-átcsoportosítás 
céltartalékból 

0,7 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1594/2016. (X. 28.) Kormányhatározat alapján - Budapesti 
Víz Világtalálkozó 

0,6 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) Kormányhatározat alapján - '56-os 
emlékév 

13,0 

Az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1179/2016 (IV.11.) Kormányhatározat 
alapján, az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából megrendezésre 
kerülő központi ünnepség kapcsán felmerült költségek fedezetére 

4,9 

Átcsoportosítás az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél 
foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása miatti többlet személyi juttatások 
támogatása a céltartalék terhére 

845,4 

Fejezetek közötti megállapodások alapján biztosított előirányzat változás  86,2 
Intézményi működési bevételi előirányzatok rendezése  -47,7 
Működési célú átvett pénzeszközök                                                          121,2 
Működési célú támogatás áht-n belülről (OEP bevétel)                        677,9 

1729



 
 

 

Megnevezés Előirányzat 
Működési célú támogatás áht-n belülről 8 997,4 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  11,6 
2015. évi előirányzat-maradvány jóváhagyása  218,4 
Fejezeten belüli átcsoportosítás -2 599,8 
Kiadási előirányzatok változása összesen 9 369,5 
Módosított előirányzat 126 561,0 

 
A betöltetlen létszám által generált személyi juttatások előirányzatán keletkezett 

megtakarításokból a fejezet a priorizált feladatok végrehajtása érdekében átcsoportosításokat 
hajtott végre a 2016. év során. Kiemelt feladatként kezelte az ellátottak pénzbeli juttatásait, a 
pénzügyi dologi kiadásokat – melyek jogszabályi kötelezettségek –, valamint az őrzésvédelmi 
kiadásokat és az elhelyezési szolgáltatás megvásárlását. 

 
A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Kormányhatározat értelmében a fejezet alcímei közötti előirányzat-átadások fejezeti hatáskörben 
megtörténtek. A felülvizsgálathoz kapcsolódó létszámcsökkentésekből eredő megtakarításaink 
esetében a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatához kapcsolódó befizetési kötelezettségről szóló 431/2016. (XII. 
15.) Kormányrendelet alapján a befizetési kötelezettség alól a HM fejezet mentességet kapott.  
 

A személyi juttatások előirányzata 126.197,9 MFt -ra (99,7%-ban), a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig 33.428,8 MFt-ra (99,7%-ban) teljesült. 
A 2016. évben keletkezett maradvány teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. 
 

2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2016. évi felhasználásának főbb területei 
 
2.7.4.1 A ténylegesen felmerült személyi kiadások belső összetétele az alábbiak szerint 

alakult a tárgyév során: 
 - keresetbe tartozó juttatások (rendszeres és a munkavégzéshez  
  kapcsolódó juttatások: 100.153,2 MFt) 79,4% 
 - egyéb nem rendszeres juttatások (biztosítási díjak, devizajuttatások,  
        költségtérítések: 25.157,4 MFt) 19,9% 
 - külső személyi juttatások (887,3 MFt) 0,7% 
   Összesen: 100,0% 
 

2.7.4.2 A törvény szerinti illetmények, munkabérek és az átlagos keresetek alakulása 
 
Az előző évhez viszonyítva a tárgyévben a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti 

illetménytábla és pótlékalap nem emelkedett.  
 
A Kormány döntése értelmében az új katonai életpálya bevezetésének részeként 2015. 

július 1-jei hatállyal átlagosan 30%-os mértékű illetményfejlesztéstörtént, amelyet ezt követően 
2019. január 1-jével bezárólag, minden év január 1-jei hatállyal, a 2015. július 1-jét megelőző 
illetményhez képest átlagosan 5-5%-os emelés követ. Az új katonai életpálya modell bevezetése a 
katonák illetményét érintően a 2015. első félévi illetményhez képest összességében 2019-ig 
átlagosan 50%-os fejlesztést fog eredményezni. 

 
A honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak tevékenysége a honvédelmi 

szervezetek megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges. A honvédelmi szervezetek 
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közalkalmazottaival szemben más közalkalmazottakhoz képest szigorúbb összeférhetetlenségi 
szabályok, a napi munkavégzés során a hivatásos és szerződéses katonákhoz hasonló elvárások 
jelentkeznek. Így a 2016. január 1-től 16.900 Ft bruttó összegű havi egységes mértékű honvédelmi 
ágazati pótlék egyfajta elismerés a honvédelmi ágazatban jelentkező speciális követelményeknek 
és igénybevételnek eleget tevő közalkalmazottak részére. 

 
A keresetek teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a 2015. évihez viszonyítva a 

kifizetett összeg összesen 21.611,5 MFt-tal nőtt, melyből a rendkívüli bevándorlás és migrációs 
nyomás kezelése kapcsán felmerült készenléti-, túlszolgálati díjakra kifizetett összeg 9.507,4 MFt.  

 
A törvény szerinti illetmények, munkabérek – jogállási törvényenként részletezve – a 

következők szerint alakultak: 
 
 

Jogállási tv. Állománykategória 

Törvény szerinti 
illetmények, 

munkabérek (Ft/fő/év) Változás 
% 

2015. 2016. 

1. 2. 3. 4. 5=4/3 

Hjt. 

Hivatásos és szerződéses 
tiszt 

5 077 752 5 802 140 114,27% 

Hivatásos és szerződéses 
altiszt 

2 871 472 3 591 414 125,07% 

Szerződéses legénységi 
állomány 

2 053 707 2 451 158 119,35% 

Kotv. 
Állami vezető/ 
Kormánytisztviselő 

4 606 813 4 743 573 102,97% 

Kjt. Közalkalmazott 2 212 347 2 395 189 108,26% 
Mt. Munkavállaló 1 708 761 1 960 401 114,73% 

HM fejezet 3 037 575 3 537 030 116,44% 
 
A törvény szerinti illetmények, munkabérek változását a következő főbb tényezők 

eredményezték: 

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén 
bevezetésre került honvédelmi életpálya; 

- az életpályához kapcsolódóan a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM 
rendelet szerinti honvédelmi ágazati pótlék; 

- az egészségügyi bérfejlesztés; 
- a legénységi állomány részére bevezetett munkaerő-piaci pótlék; 
- a közalkalmazottak tekintetében a pedagógusok előmeneteli rendszerének 2015. évi 

áthúzódó hatása, illetve 2016. évi növekedése. 
 

Az átlagkereset valamennyi állománykategória esetében szintén nőtt, a HM fejezet 
átlagában 25,48%-kal.  
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Jogállási tv. Állománykategória 
Átlagkereset (Ft/fő/év) Változás 

% 
2015. 2016. 

1. 2. 3. 4. 5=4/3 

Hjt. 

Hivatásos és szerződéses 
tiszt 

5 426 213 6 417 890 118,28% 

Hivatásos és szerződéses 
altiszt 

3 220 472 4 507 851 139,97% 

Szerződéses legénységi 
állomány 

2 442 197 3 445 430 141,08% 

Kotv. 
Állami vezető/ 
Kormánytisztviselő 

4 618 199 4 760 922 103,09% 

Kjt. Közalkalmazott 2 487 255 2 737 528 110,06% 

Mt. Munkavállaló 1 786 000 2 156 022 120,72% 

HM fejezet 3 370 861 4 229 623 125,48% 
 
 

A törvény szerinti illetmények, munkabérek változását meghaladóan is nőtt a kereset, 
melyet a következő főbb tényezők eredményeztek: 

- a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosításával 2015. július 1-jén 
bevezetésre került honvédelmi életpálya szerves részét képezi a teljesítményjuttatás, 
mely nem a törvény szerinti illetmény rovaton kerül kimutatásra, azonban keresetet 
befolyásoló elemként jelentkezik; 

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges forrásokat a Kormány 
pótelőirányzatként biztosította a fejezet részére, ezen összegekből a túlóra, túlszolgálati 
díj, gyakorlati pótlék, készenléti díj szintén keresetet befolyásoló tétel, mely nem 
tartozik a törvény szerinti illetménybe. 

 
 
2.7.4.3 Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése 
 
A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi értéke 1.524,3 MFt-

os növekedést mutat a 2015. év teljesítés adataihoz képest. A növekményből a hazai nem 
rendszeres személyi juttatások 358,9 MFt-os növekedést mutatnak, míg a nemzetközi 
szerepvállaláshoz kapcsolódó kiadás növekedése 1.165,4 MFt, mely túlnyomórészt az életpálya 
bevezetése kapcsán megnövekedett juttatások okán merült fel. 

 
Bérmegállapodás alapján biztosításra került: 

 
- a 2015. évi aránnyal megegyezően a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a 

közalkalmazottak munkába járását szolgáló helyi közlekedési bérlethez való 
hozzájárulás (a bérlet árának 50%-a); 

- a hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a honvéd altiszt-jelöltek, 
a kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint a közalkalmazottak 
részére 2016. évben havi 1.000 Ft-os összegű bankszámla-hozzájárulás; 

- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére a 
tanévkezdéshez való hozzájárulás gyermekenként bruttó 37.000 Ft mértékben, a 
nevelési támogatás gyermekenként bruttó 23.190 Ft-os összegben; 
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- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak részére 11.000 
Ft/hó/fő Erzsébet-utalvány; 

-  a közalkalmazottak részére egyszeri nettó 94.000 Ft/fő összegű ruházati 
költségtérítés; 

- a kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők részére 5.000 Ft/fő/hó ajándék 
Erzsébet-utalvány;  

- a hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek ruházati illetményének norma 
összegén felül a készpénz kifizetés mértéke 15.000 Ft, továbbá a teljes katona 
állomány részére további 24 000 Ft számlával történő elszámolással; 

- a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak önkéntes 
nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulása 4.300 Ft/hó/fő mértékben. 

 
 

A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak 
biztosítása során figyelembe vételre került a költségvetési törvény 57. § (4) bekezdése szerinti 
bruttó 200.000 Ft összegű értékhatár. 

 
A kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők illetményen kívüli juttatásai 

vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a 
közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 
249/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletben, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyban állók 
cafetéria-juttatásáról szóló 10/2014. (II. 14.) HM utasításban szereplő szabályokat figyelembevéve 
járt el a fejezet. 
 

Miniszteri döntés értelmében 2016 végén 42.000 forint értékű külön juttatást biztosított – a 
kormánytisztviselők részére ajándék Erzsébet-utalvány, a többi állománycsoport részére étkezési 
Erzsébet-utalvány formájában – a teljes állomány részére. 

 
 
2.7.4.4 Külső személyi juttatások alakulása 
 
A tiszt/altisztjelöltek, valamint az állományba nem tartozók (megbízási szerződéssel 

foglalkoztatottak, önkéntes tartalékos állomány) juttatásainak összege 887,3 MFt, mely 149,9 
MFt-tal magasabb az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegénél. A növekményt 
alapvetően az önkéntes tartalékos állomány részére jogszabály alapján kifizetett járandóságok 
okozták. 

 
 
2.7.5 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása 
 
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CLVI. törvény alapján a kifizetőt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira a 
társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően 
szociális hozzájárulási adó fizetése terheli. A szociális hozzájárulási adó az adóalap 27%-a. A 
rovaton kell elszámolni továbbá a munkáltatót (kifizetőt) terhelő személyi jövedelemadót. 

 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovaton a 2015. évhez 

viszonyítottan, jellemzően az életpálya bevezetése és az év közben jelentkező többletfeladatokhoz 
kapcsolódóan 6.385,8 MFt-os kiadásnövekedés jelentkezett, így az 33.428,8 MFt-ban teljesült. 

 
Összességében megállapítható, hogy a 2016. év folyamán a személyi állomány hazai 

forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó 
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közterhek elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet kifizette a katonai életpálya 
bevezetésével kapcsolatos juttatásokat, a honvédelmi ágazati pótlékot, bérkompenzáció címén 
meghatározott összegeket, a rendkívüli migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos 
többletjuttatásokat, továbbá a bérmegállapodásban rögzített juttatásokat. 

 
2.8. Költségvetési maradvány 

 
2.8.1. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele 

 
Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 

előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 1401/2016. (VII. 22.) 
Kormányhatározat akként rendelkezett, hogy a fejezet kötelezettségvállalással nem terhelt 9,1 MFt 
költségvetési maradványa további intézkedésig nem használható fel. A 2015. évi 9,1 MFt 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Miniszterelnökség fejezethez történő 
átcsoportosításáról az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1884/2016. 
(XII. 28.) Kormányhatározatban rendelkezett a Kormány. A 2015. évi költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1669/2016. (XI. 23.) Kormányhatározatban rendelkezett a 
kötelezettségvállalással terhelt, de 2016. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült maradvány 
felhasználható (4.365,6 MFt) és a további intézkedésig fel nem használható részéről (46,9 MFt). 
Az 1768/2016. (XII. 15.) Kormányhatározat a fel nem használható 46,9 MFt teljes összegének 
más fejezetekhez történő átcsoportosítását rendelte el. 
 
A 2015. évben képződött maradványok 2016. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (Áhsz.) szabályozásának megfelelően került könyvelésre.  
 

2015. évi költségvetési maradványok jóváhagyása, 2016. évi igénybevétele 
MFt  

Cím/ 
alcím 

Megnevezés Előirányzat 
Igénybe-

vétel 
könyvelése 

Egyenleg 

2016. 
évben 

fel nem 
használt 
összeg: 

1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 29,0 29,0 0,0 0,0  
1/2 Egyéb HM szervezetek 825,8 825,8 0,0 3,5 
2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 8 594,7 8 594,7 0,0 723,3 
2/2 MH ÖHP és szervezetei 1 623,0 1 623,0 0,0 0,0  
3/0 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 283,2 283,2 0,0 0,0  
06 MH Egészségügyi Központ 66,5 66,5 0,0 0,0  
07 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola 2,5 2,5 0,0 0,0  

 
1051 szektor összesen: 11 424,7 11 424,7 0,0 726,8 

8/2/15 Nemzetközi kártérítés 94,4 94,4 0,0 89,5 

8/2/25 
Hozzájárulás a NATO Biztonsági 
Beruházási Programjához 

304,2 304,2 0,0 0,0 

8/2/40/01 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 1,9 1,9 0,0 0,0 

8/2/40/02 
Hozzájárulás a EU védelmi célú közös 
finanszírozású alapjaihoz 

0,4 0,4 0,0 0,0 

8/2/42 
 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb 
rendezvények, események támogatása 

8,7 8,7 0,0 0,0 

 
1091 szektor összesen: 409,6 409,6 0,0 89,5 

 
Mindösszesen: 11 834,3 11 834,3 0,0 816,3 
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A XIII. Honvédelmi Minisztérium 2016. évre vonatkozó elszámolásaiban megállapított 
költségvetési maradványa 18.116,5 MFt (kötelezettségvállalással terhelt 20.739,4 MFt, szabad 
maradvány -2.622,9 MFt). A hatályos jogszabályoknak megfelelően az MH Egészségügyi 
Központnál meglévő tartozásállomány összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként 
szükséges kimutatni. 

A fejezet 2016. évi költségvetési maradványa döntően a KEHOP és a rendkívüli migrációs 
nyomás kezeléséhez kapott kormányzati forrás 2017. évre áthúzódó felhasználása miatt 
keletkezett.  
 

2016. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
 

Jogcím, feladat megnevezése 
Maradvány 

(MFt) 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr) 150. § 1/c. pontja értelmében EU forrásból 
finanszírozott programok maradványa (KEHOP) 

6 786,5 

 A rendkívüli  migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról 
szóló 1541/2016. (X. 13.) és 1714/2016. (XII. 5.) Kormányhatározatok, a migrációs 
és menekültválság helyzet kezelésének biztosításához, a terrorellenes intézkedések 
megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 
1217/2016. (IV. 29.) Kormányhatározat és a felülről nyitását engedélyező 
1482/2016. (VIII. 3.) Kormányhatározat, az Országvédelmi Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról és egyes Kormányhatározatok módosításáról szóló 
1541/2015. (X. 13.) Kormányhatározat alapján 

5 822,9 

MH EK tartozásállománya 2 622,9 

Katonai szervezetek egyéb központi feladatokon keletkezett maradványa 1 120,4 

Katonai szervezetek alaptevékenységén és egyéb feladatain keletkezett maradványa 1 016,8 

V4 EU Harccsoport 755,5 

Mistral rakéták beszerzése 584,3 

Személyi juttatások és járulékaik (az önrevízió keretében visszafizetésre ajánlott 
résszel együtt) 

452,0 

KFOR kontingens 344,8 

Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás 160,8 

Nemzetközi feladatokból (multilaterális kapcsolatok, kétoldalú kapcsolatok, 
tanfolyamok, Katonai Képviselő Hivatal és MH Nemzeti Katonai Képviselet 
működése) 

106,2 

K+F 66,0 

Honvéd Kulturális Központ 39,7 

Hazai gyakorlatok 38,2 

Nemzeti és kiemelt ünnepek 34,1 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) Kormányhatározat 

33,7 

Nemzeti támogatás 32,2 

1735



 
 

 

Jogcím, feladat megnevezése 
Maradvány 

(MFt) 

Üdülők működtetése (Balatonkenese, Mátraháza, Badacsonylábdi, Csopak, Mályi, 
Buják) 

26,6 

Afganisztáni szerepvállalás 25,8 

Nyelvképzés 24,7 

MANS program 18,8 

Elhelyezési szolgáltatás vásárlása 13,9 

Híradó és informatikai fejlesztés 12,7 

Önkéntes Tartalékos Rendszer működtetése 12,5 

Intézmények maradványa 1051 szektor 20 152,0 

Nemzetközi Kártérítés 90,4 

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 0,2 

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 0,4 

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 494,1 

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 2,4 

Ágazati célelőirányzatok maradványa 1091 szektor 587,5 

Fejezet mindösszesen: 20 739,5 

 
3. Egyéb 

 
3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései  

 
A fejezet vagyona 572.396,4 MFt, mely az előző évhez képest 871,6 MFt-os (0,15%-os) 

csökkenést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 479.049,9 MFt, ez 
8.996,7 MFt-os (1,8%-os) csökkenés, melynek oka a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a 
térítésmentes átadás-átvétel, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás-átvétel, 
vagyonkezelésbe adás miatti átadás-átvétel, vagyonkezelői jog visszaadása miatti csökkenés volt. 
A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 54.855,3 MFt, ez az előző évhez képest 3.461,2 
MFt-tal, azaz 6,7%-kal több, melynek oka a készletállomány növekedése. A pénzeszközök 6.391,8 
MFt-os (55,1%-os) növekedést, a követelések 991,6 MFt-os (4,5%-os) csökkenést mutatnak. Az 
egyéb sajátos elszámolások 744,3 MFt csökkenése abszolút értékben negyvenszeres változást 
jelent, mely elsősorban a 2016. január 1-től megváltozott adóbevalláshoz kapcsolódó áfa főkönyvi 
elszámolásának változásából adódik. 

A fejezet nullára leírt eszközeinek állománya az előző évi 302.726,6 MFt-ról 320.634,4 
MFt-ra növekedett, mely 17.907,9 MFt-os növekedésnek felel meg. A bruttó értékhez képest a 
nullára leírt eszközök aránya 32,8%. 
A tárca részvénytársasági, nonprofit kft-beli részesedésének összértéke 3.879,8 MFt, amely az 
előző évhez képest 449,9 MFt-tal csökkent. A csökkenés oka, hogy a HM Bessenyei György 
Kulturális és Üdültetési Nonprofit Kft. beolvadásra került a HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-be és a beolvadás során a beolvadó 
társaság jegyzett tőkéje csökkentésre került a tulajdonosi jogok gyakorlója döntésének 
megfelelően, a beolvadó társaság 449,9 MFt összegű negatív eredménytartalékával.  
A szállítókkal szembeni tartozásállomány összege 2.899,2 MFt, mely 1.566,8 MFt-tal csökkent az 
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előző évhez képest. Ez az összeg az év végi kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, melyből a 
tárgyévi lejárt kötelezettség 576,9 MFt. 

Az MH Egészségügyi Központ 2015-ben térítés nélkül kapott más katonai szervezettől két 
UNIMOG teherautót (katonai mentőt), melynek a bevételezése (bruttó érték, értékcsökkenés 
nyilvántartásba vétele) 2016-ban történt meg. Az ehhez kapcsolódó könyvelési tételek jelentős 
összegű hibának minősültek, így a beszámoló mérlegűrlapjában a módosítás külön is 
szerepeltetésre került. 
 
 

3.2 Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése  
 

3.2.1 Ingatlangazdálkodási szakterület által 2016-ban végrehajtott főbb feladatok 
 

Az ingatlangazdálkodás területén a HM 2016-ban is folyamatosan vizsgálta a tárca 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok katonai és honvédelmi célú szükségességét. Azon 
ingatlanelemek, amelyek honvédelmi célra feleslegesnek minősültek, a tulajdonosi joggyakorló 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) és Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet  részére bejelentésre kerültek a tulajdonosi joggyakorló részére történő visszaadás 
érdekében.  
 

3.2.1.2  Ingatlanátadások 
 
A honvédelmi tárca az év során összesen 11 ingatlant adott át az MNV Zrt. részére. Ezen 

ingatlanok a következők:  
 

 

Település Helyrajzi szám 

Tapolca 1883 
Tapolca 1877/18 

Veszprém 3817 
Veszprém 6203/3 
Veszprém 23580/10 
Várpalota 3889/5 
Debrecen 19913/4/E/1 
Budapest 23796/29 
Budapest 09140/6 
Budapest 09140/10 

Nagytarcsa 1256/3 
 
 

3.2.2  Ingó vagyonelemek és az inkurrencia kezelésének feladatai 
 

A HM vagyonkezelésében lévő ingó vagyon kezelése a hatályos jogszabályok, valamint a 
Vagyonkezelési Szerződés alapján történik. A honvédelmi célra felesleges ingóságok 
(inkurrencia) hasznosítása, felszámolása a vagyon összetétele és jellege miatt nemzetgazdasági és 
nemzetbiztonsági jelentőséggel bíró feladat.  
 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet alapján a HM számára felesleges 
ingóságok ingyenes tulajdonba adására, valamint az ingóságok vagyonkezelői jogának 
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átruházására, illetőleg az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatár feletti ingóságok 
értékesítésére vonatkozó döntés részben a Kormány, részben az MNV Zrt. Igazgatóságának 
hatáskörébe tartozik. A 2016. év folyamán a döntést előkészítő MNV Zrt-hez 2 önkormányzat és 1 
közhasznú szervezet kérelme érkezett be, melyhez a HM a szükséges értékbecsléseket és 
nyilatkozatokat megküldte. A 2016. évben 1 térítésmentes átadásról szóló megállapodás aláírására 
került sor. A különböző szervezeteknek alapvetően élelmezés-technikai, üzemanyag, ruházati, 
elektronikai szakanyagok kerültek átadásra. 
 

A 2016. évben adott értékesítési eljárási megbízásokból 9 adásvételi szerződés 
megkötésére került sor, melyekből mind a 9 szerződés versenyeztetés mellőzésével került 
megkötésre. A 9 szerződésből 7 szerződést a HM Vagyonfelügyeleti Főosztály a HM 
Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: HM EI Zrt.) kötött meg 
eladóként, mindösszesen nettó 130,2 MFt értékben. Az értékesítési eljárásokból befolyó 
bevételekből 8 esetben szakértői értékbecslések kerültek finanszírozásra nettó 7,7 MFt összegben.  
 

2016-ban honvédelmi érdekből és közfeladat ellátása céljából 3 használatba adási 
szerződés megkötésére került sor. 
2016-ban honvédelmi célra feleslegesnek minősítő felterjesztés alapján 24 db határozat született. 

 
A HM és más vagyonkezelők (központi költségvetési szervek) között különféle ingóságok 

vagyonkezelői jogának átruházásával kapcsolatos megállapodások megkötésére került sor. Az 
eljárások eredményeként 14 megállapodás született, továbbá 2016-ban 2 ajándékozási szerződés 
megkötésére került sor (a szerződésekben a HM, mint megajándékozott szerepel). 

 
3.3 A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t ől tulajdonosi joggyakorlásra átvett, 

illetőleg jogszabályi kijelöléssel keletkezett tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági 
részesedések köre, a gazdasági társaságokban való részvétel indokai (a részvétel mértékének 
feltüntetésével), a tulajdonosi forrásjuttatások és tulajdonosi bevételek (így különösen 
osztalékelvonás) bemutatása.  

 
A 2016. évben az ország védelmének, az MH harckészültségének és hadrafoghatóságának 

biztosítása érdekében 100% állami tulajdonban, a honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása, 
közvetlen irányítása alatt az alábbi Zrt-k (a továbbiakban: Társaságok) álltak: 

 

1.HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. 
2.HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. 
3.HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 
4.HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 

 
A felsorolt Társaságokban 2016. december 31-én az állami részesedés 100%-os. A 

részesedés összértéke 3.363,7 MFt. 
 
A Társaságok a HM/MH szervezetek irányában végzett szolgáltatásaik vonatkozásában 

megfelelő mértékben szakosodtak. Ennek következtében tevékenységük együttesen, a honvédségi 
szervezetekkel szoros együttműködésben vált teljessé a HM/MH igényeinek kielégítése, 
kiszolgálása során.  

 
A Társaságok létrehozásával a védelmi szféra költségvetése átláthatóbbá, hatékonyabbá és 

takarékosabbá vált. Működésük egyrészt a törvényi kötelezettségek teljesítése, másrészt a 
honvédségi speciális technikai eszközök üzemben tartása miatt nélkülözhetetlen.  
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A HM ARMCOM Zrt., a HM CURRUS Zrt., illetve a HM Arzenál Zrt. tevékenysége 
szervesen illeszkedik a HM technikai kiszolgálás rendszerébe, míg a honvédségi objektumok 
üzemeltetését és élőerős őrzés-védelmét a HM EI Zrt. végzi.  
 

A hadiipari társaságok tulajdoni részesedései 2016. évben 
    adatok MFt-ban 

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját 
tőke 

értéke 
(MFt) 

Állami tulajdoni részesedés 
Költség-

vetési 
támogatás 

összege 

ará-
nya 
(%) 

összege  

Jegyzett 
tőkéből 
pénzbeli 

hozzájárulás  

Jegyzett 
tőkéből nem 

pénzbeli 
hozzájárulás 

HM ARMCOM Zrt. 1 275,0 100     221,5 60,0   161,5 - 
HM ARZENÁL Zrt.  1 207,0 100    331,2 89,6   241,6 - 
HM CURRUS Zrt. 1 893,0 100    863,0      263,0   600,0 - 
HM EI Zrt. 7 728,0 100 1 948,0      252,5 1 695,5 - 
 
 

3.4. A nonprofit gazdasági társaságoknak, a (köz-)alapítványoknak, a társadalmi 
szervezeteknek, a köztestületeknek adott nem normatív támogatások meghatározott 
közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben 
 

A 2016. évben 100%-os állami tulajdonban, a honvédelmi miniszter tulajdonosi 
joggyakorlása alatt az alábbi nonprofit társaság áll:  

 
 HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: HM Zrínyi Nonprofit Kft.) 

 
A tulajdonosi jogok gyakorlója elrendelte a HM Zrínyi Nonprofit Kft. és a HM Bessenyei 

György Nonprofit Kft. egyesülését azzal, hogy a HM Zrínyi Nonprofit Kft. az átvevő, míg a HM 
Bessenyei György Nonprofit Kft. a beolvadó társaság. A HM Zrínyi Nonprofit Kft. változatlanul 
nonprofit gazdasági társaságként működik tovább, egyszemélyes társaságként. A tulajdonosi jogok 
gyakorlója meghatározta az átalakulás végleges vagyonmérlegének (vagyonleltárának) a 
fordulónapját, mely 2015. december 31.  

A beolvadást 2015. december 31. napjával a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte. 
Tulajdonosi döntéseknek megfelelően a tőkeszerkezet átrendezésével került meghatározásra az 
egyesült társaság jegyzett tőkéje, amely 2016. január 1. napjától 516,2 MFt-ra változott. A 
társasági részesedések értéke 2016. december 31-én 516,2 MFt volt. 

 
2016-ban többségi állami tulajdonban a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. 

(továbbiakban: KEMMP Nonprofit Kft.) állt. A Magyar Állam a társaságban 53%-os 
részesedéssel rendelkezik. A MNV Zrt. és a HM között megbízási szerződés jött létre a társasági 
részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában. 

 
A társasági részesedés az MNV Zrt. könyveiben van nyilvántartva. A részesedés értéke 

2016. december 31-én 1,6 MFt.  
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3.5. A fejezethez tartozó intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó gazdasági társaságok (ideértve a nonprofit társaságokat is) tekintetében 
 

A honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, többségi állami tulajdonban 
lévő Társaságok működésének finanszírozása érdekében nyújtott támogatási összeg 2016-ban az 
alábbiak szerint módosult:  
 

8/2/5 Nonprofit Kft-k támogatása 
adatok MFt-ban 

Gazdálkodó szervezet 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Költségvetési támogatás 
célja 

HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 

1 411,0 1 762,7 
állami feladatok ellátása 
érdekében a működés 

finanszírozása 

Katonai Emlékpark Közhasznú 
Nonprofit Kft. 

24,0 40,0 
állami feladatok ellátása 
érdekében a működés 

finanszírozása 
 

A 2016. évben előirányzat-módosítás a Zrínyi Nonprofit Kft. támogatása esetében, 
feladatbővülés miatt, az állami többletfeladatok ellátásának érdekében került végrehajtásra. A 
Társaság jelentős többletfeladatot látott el az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladattal 
kapcsolatosan, melynek következtében a támogatási szerződés összege 273,1 MFt-tal növekedett. 

 
A Nonprofit társaságok tulajdoni részesedései a 2016. évben 

 
           adatok M Ft-ban  

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(E Ft) 

Állami 
tulajdoni 
részesedés 

aránya 
(%) 

Jegyzett 
tőke összege 

(MFt) 

Költségvetési 
támogatás 

összege (MFt) 

Költségvetési 
támogatás 

felhasználási területei 
az alap- és működési 
feladatokra nyújtott 
támogatáson felül 

HM Zrínyi 
Nonprofit Kft.   

1 140,0 100 516,2 1 762,7 1;2;3;4;5,6;7;8;9;10;11 

KEMPP 
Nonprofit Kft.  

7 53 1,6 40 7;8;9; 

 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a szervezet létesítő 
okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e 
közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e 
közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő. 
 

Az egyes Társaságok részére nyújtott nem normatív támogatások felhasználási köre 
létesítő okirataik alapján a következő lehet: 
 

1. tudományos tevékenység, kutatás; 
2. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa 

elhárítás; 
3. euroatlanti integráció elősegítése; 
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4. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; 
5. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység; 
6. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység; 
7. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
8. kulturális tevékenység; 
9. kulturális örökség megóvása; 
10. környezetvédelem; 
11. sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével); 
12. euro-atlanti integráció elősegítése. 

 
 

A tárca által alapított, illetve támogatott nonprofit kft.-k a következő főbb 
feladatokat látják el: 

 
 
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
 

A HM Zrínyi Nonprofit Kft . a részére meghatározott közhasznú feladatokat a 
követelményeknek megfelelő színvonalon hajtotta végre. A szakterület szakmai felügyelete 
mellett a Felügyelő Bizottság is folyamatosan figyelemmel kísérte, ellenőrizte a társaság 
működését, tevékenységét. Az eddigi működés során – tekintettel a vállalkozási bevételekre is – a 
pénzügyi helyzet stabil, a fizetőképesség folyamatos volt. A HM Zrínyi Nonprofit Kft. és a HM 
között megkötött közhasznúsági keretszerződés alapján a 2016. üzleti évre meghatározott 
feladatokat a Társaság végrehajtotta. 
 

Főbb tevékenységei: 
• állami földmérési és térképészeti alapfeladatok; 
•  védelmi célú térképészeti biztosítás; 
•  térképészeti interoperabilitás; 
•  nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok; 
•  lapkiadási, az MH feladataival összefüggő lapkiadási feladatok (pl. Magyar Honvéd); 
•  a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálása; 
•  a tárcát érintő PR- és reklámtevékenységek; 
•  nemzetközi NFTC kommunikáció; 
•  az euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitikai, az ifjúsági nevelés, 

valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadvány-
szerkesztési feladatok. 

 
 
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KEMP Nkft.) 

 
A Magyar Állam 53%-os részesedéssel rendelkezik a Társaságban. Az MNV Zrt és a HM 

között megbízási szerződés jött létre a társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok 
gyakorlása tárgyában. A társasági részesedés az MNV Zrt. könyveiben van nyilvántartva. A 
részesedés értéke 2016. december 31-én 1,6 MFt.  
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A KEMP Nonprofit Kft. f őbb tevékenységei: 
• katonai hagyományápolás és  
• múzeumi tevékenység végrehajtása.  

 
A KEMPP Nonprofit Kft. a tulajdonosok által meghatározott közhasznú feladatokat a 

követelményeknek megfelelő színvonalon hajtotta végre. A többségi állami tulajdonba kerüléssel 
többletfeladatok jelentkeztek – megnövekedett időtartamú nyitva tartás, 1848-as kiállító terem 
üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek emelkedése, kötelező könyvvizsgálat –, melynek 
következtében a működési költségek jelentősen növekedtek. Miniszteri döntés alapján – a 
többletfeladatokhoz kapcsolódó költségek fedezetére – az éves működési támogatás összege 16,0 
MFt-tal emelkedett. A megemelkedett támogatási összegnek köszönhetően a működőképesség 
stabil, a fizetőképesség folyamatos volt.  
 

A HM fejezet a 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcímen belül a honvédelem érdekében 
tevékenykedő civil szervezetek részére 537,5 MFt támogatást nyújtott, elsősorban sport, 
kulturális, hadisírgondozó, hagyományőrző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint 
érdekképviseleti és úgynevezett ernyőszervezetek működési- és programtámogatására. A civil 
szervezetekkel kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a fejezeti kezelésű 
előirányzatokról szóló fejezetben. 

 
A tárca 2016-ban a fejezeti kezelésű előirányzatok között támogatta a Magyar Futball 

Akadémia Alapítványt, az MH Szociálpolitikai Közalapítványt és a Hadigondozottak 
Közalapítványát. Az alapítványok támogatását érintő részletes adatok, információk 
megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló részben.  
 

3.6. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a 
kölcsönben részesítettek száma 
 

A lakásgazdálkodás és a lakhatás támogatás feladatai 

 
A tárca 2016 végén a garzonegységekkel együtt 4905 HM rendelkezésű lakással, továbbá 

4975 szállóférőhellyel gazdálkodott.  
A honvédelmi tárca 2016-ban 196 db lakást, illetve garzonlakás juttatott, adott bérbe az 

igényjogosultak – így különösen honvédségi alkalmazottak, nyugállományú katonák – részére. A 
szállóférőhelyek juttatása az igényjogosultak részére folyamatos volt.  

A lakástulajdon-szerzés önerős megoldásának támogatására a honvédelmi tárca 74 
munkáltatói kölcsön, illetve 5 vissza nem térítendő juttatás iránti igénylést elégített ki. Az 
igényjogosultak letelepedésének támogatására a tárca mindösszesen 264,6 M Ft-ot fordított.  

2016 decemberében albérleti díj hozzájárulással 1913 fő lakhatását támogatta a 
honvédelmi tárca. Az albérleti díj hozzájárulást a támogatásban részesülők több, mint 58%-a 
használja fel lakáslízinghez. 221 fő önkormányzati tulajdonú lakásbérlő részesült 
lakbértámogatásban. A honvédelmi tárca által 2014-ben bevezetett lakáspénzt 331 fő vette 
igénybe.  

 
A lakhatás-támogatási rendszer fejlesztését jelentette az 58/2016. (XI. 24.) HM utasítás, 

lehetőséget teremtve a lakásvásárlási és építési célú pénzintézeti kölcsönök munkáltatói 
támogatására. A támogatásra több, mint 1300 fő nyújtott be igénylést, melyek teljesítésére 2017-
ben kerül sor. 
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3.7. A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása  
 

A fejezet 2016. évben humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulásban nem 
részesült. 
 

3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, 
a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai 

 
A törzskönyvi nyilvántartás lekérdező rendszer működésének fejlesztési irányával 

kapcsolatos javaslat, hogy a lekérdezéskor a törzskönyvi alanyok számlaszámairól és azok 
típusairól is lehessen adatot lekérdezni, amely a beazonosításnál fontos információt és további 
ellenőrzési lehetőséget jelentene a költségvetési szervek közötti pénzforgalom végrehajtásánál. 

 
A Kincstár honlapján elérhető (jogosultsághoz kötött) „Kincstári rendszeres 

adatszolgáltatások” menüpont alatt többféle információs tábla elérhető az előirányzatok, 
támogatás összegek, teljesített kiadások és bevételek vonatkozásában. 

A fejezet központi gazdálkodásából eredően célszerűnek látjuk a kincstárral való 
folyamatos egyezőség érdekében –  finanszírozás szempontjából is – az idő- és teljesítésarányos 
támogatások megbontását, melyet a havi adatszolgáltatások között javaslunk szerepeltetni. 

 
A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséhez javasoljuk, hogy a Kincstár a költségvetési 

támogatás arányos megosztása helyett a fejezetek adatszolgáltatásaira támaszkodva ossza meg, 
tartsa nyilván és finanszírozza –  már januárban hónapban is – a rendelkezésre álló időarányosan 
nyíló és teljesítéskor lehívható költségvetési támogatást. Egy, a tárgyévet megelőző év utolsó 
hónapjában a fejezetek részéről a Kincstárnak megküldendő adatszolgáltatás biztosítaná a 
költségvetési év elejétől az egyezőséget a Kincstárban nyilvántartott, valamint a fejezetek 
könyveiben szereplő elemi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai és a tervezett forrásai közt.  

 
 
3.9. A Kincstári Egységes Számlán kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek 
alakulása 
 
Jogszabályi felhatalmazások alapján a fejezet a következő költségvetési körön kívüli 

számlákkal rendelkezik: 
 
- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom 

lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „Lakásépítés és vásárlás munkáltatói 
támogatása” elnevezésű számlával; 

- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos pénzforgalom 
lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „HM ingatlanok elidegenítése” 
számlával; 

- nemzetközi feladatok ellátásához külföldön működő kereskedelmi banknál deviza 
számlákkal (4 db). 
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3.10. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 
bemutatása 
 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2016. évi 
költségvetésében 

millió Ft-ban, egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 

előirányzat/ 
intézmény 
címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/ 
intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott feladat 
megnevezése 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
teljesítés 

8/2/3/19 

Honvédelem 
érdekében 

tevékenykedő civil 
szervezetek 
támogatása 

Ukrán, román, szlovák és 
szerb területen a hősi 
halottak kutatásának 

segítése illetve magyar 
katonák sírjainak, külhoni 
emlékművek gondozása, 

szakmai konferenciák 
szervezése (Vigyázók Had- 

és Kultúrtörténeti 
Egyesület) 

3,0 3,0 

8/2/4/3 

Civil szervezetek 
hadisírgondozással, 

hadisírkutatással 
kapcsolatos 

tevékenységének 
támogatása 

Az első világháború során, 
Délvidéken, a mai Szerbia 
területén található Újvidék 

és Zombor 
hadikórházaiban elhunyt 
hősi halottak adatainak és 

temetkezési helyének 
kutatása 

(Nagy Háború Kutatásáért 
Közhasznú Alapítvány) 

3,0 3,0 

 

A 2016. évben a 8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 
támogatása jogcím módosított előirányzata 499,4 MFt-ot tett ki. A teljesített kiadások összege 
megegyezik a módosított előirányzat összegével. Ebből a határon túli feladatokra fordított 
források  összege 3,0 MFt, mely a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület részére került 
biztosításra.  

A 2016. évben a 8/2/4/3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással 
kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcím módosított előirányzata 6,0 MFt volt. A 
teljesített kiadások összege megegyezik a módosított előirányzat összegével. Ebből a határon túli 
feladatokra fordított előirányzat összege 3,0 MFt, mely a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú 
Alapítvány részére került kiutalásra.  
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B) Intézmények 
 
1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása 

 
Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 701059 
Honlapjának címe: www.kormany.hu  
 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 
2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 4 531,7 4 794,9 4 794,9 5 213,4 5 155,1 113,8% 98,9% 
  ebből: személyi juttatás 3 205,5 3 432,9 3 432,9 3 656,7 3 646,8 113,8% 99,7% 
Bevétel 86,6 0,0 0,0 29,7 29,7 34,3% 100,0% 
Támogatás 4 403,7 4 794,9 4 794,9 5 154,7 5 154,7 117,1% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 70,4 - - 29,0 29,0 41,2% 100,0% 
Létszám (fő)  479 509 509 509 503 105,0% 98,8% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 

 millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

A 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 794,9 0,0 4 794,9 3432,9 509  
Átcsoportosítás a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából, a 
1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat 
alapján céltartalék terhére 

0,5   0,5 0,4   

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a fejezeti 
stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 
10.) Kormányhatározat alapján - '56-os 
emlékév 

175,1   175,1 13   

Intézményi működési bevétel 
előirányzatosítása 

0,4 0,4       

Működési célú támogatás áht-n belülről 29,3 29,3   13,2   

2015. évi maradvány jóváhagyása 29,0 29,0   1,0   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 184,2   184,2 196,2   
2016. évi módosított előirányzat 5 213,4 58,7 5 154,7 3 656,7 509 
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A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 

- A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 46. § (1) bekezdése alapján az 
Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésében, valamint a Hvt. 36. §-ában meghatározott 
feladatok végrehajtásával, az ország katonai védelmére történő felkészítésének 
tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint az MH 
irányításával és felsőszintű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. 

- A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése 
alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kapcsolatos 
tevékenység végzése. 

 
A fentieken túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek – a bázisévhez hasonlóan – az 

alábbiak:  
 

- multilaterális együttműködési és nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő feladatok; 

- nukleáris balesetelhárítási feladatokra történő felkészülés, ezzel kapcsolatban tanulmányok 
készítése a veszélyhelyzetek, lehetséges célpontok felkutatásáról és a megelőző, preventív 
védelemre való felkészülésről; 

- a HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány 
részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli 
képzések megvalósítására, mely biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb 
fokon történő elsajátítását; 

- a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint a KatonaSuli és az esélyegyenlőségi 
program keretében végrehajtott feladatok. 
 

További kiemelt feladatként jelentkezett a HM személyi állományának az Ideiglenes 
Biztonsági Határzárral, a KÖZÖS AKARAT feladattal, valamint a tömeges migráció okozta 
válsághelyzet kezelésével és az arra történő felkészüléssel összefüggő feladatokban való 
részvétele. 

 
2016. évben a HM Igazgatás vonatkozásában a szervezeti változásokkal összefüggő évközi 

feladatok és feladatátcsoportosítások, a megszüntetett, valamint megalakított új szervezeti elemek 
és azok feladatai az alábbi szabályzók rendelkezései alapján történtek: 

 
A Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen 

alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes 
honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás, valamint a 
Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai és a honvédelmi miniszter közvetlen 
alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek racionalizálásával összefüggő egyes feladatokról és a 
Honvédelmi Minisztérium átalakításával összefüggő egyes feladatok végrehajtásáról szóló 
13/2016. (HK 3.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 72/2016. (HK 9.) HM 
KÁT-HVKF együttes intézkedés figyelembe vételével a HM NRH, a HM HH, a HM VH és a 
HM TKH 2016. augusztus 31-ei hatállyal a HM-be történő beolvadása kapcsán a jogutód által 
átvett feladatok előirányzatai a HM részére átcsoportosításra, míg a korábban önálló Hivatalok 
működésében szükséges, de a HM szervezetén belüli működéshez már nem szükséges feladatok 
fedezete lemondásra/átcsoportosításra került. 
 

A szervezeti változással összefüggő évközi feladatok és feladatátcsoportosítások, a 
megszüntetett, valamint megalakított új szervezeti elemek a Honvédelmi Minisztérium 
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átalakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 5/2016. HM utasítás alapján kerültek 
végrehajtásra. 

 
Az alcím 2016. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete 509 főben került 

meghatározásra. 
A 2016. évi tényleges átlagos létszám 503 főben realizálódott, melynek 

állománykategóriánkénti megoszlása a következők szerint alakult: 2 fő állami vezető, 363 fő tiszt, 
1 fő altiszt, 134 fő kormánytisztviselő, valamint 3 fő munkavállaló. 

 
A feladatok végrehajtásához eredetileg 4.794,9 MFt kiadási előirányzat került 

jóváhagyásra, amely az év során 5.213,4 MFt-ra módosult, amely 8,7%-os emelkedést jelent. 
 
Az 5.213,4 MFt összegű módosított kiadási előirányzatból a működési költségvetés 

5.138,4 MFt-ot (98,6%), a felhalmozási kiadás 75,0 MFt-ot (1,4%) tett ki. 
 
 
A személyi juttatások 3.432,9 MFt összegű eredeti előirányzata az év folyamán 

3.656,7 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (közterhek) 
932,8 MFt összegű előirányzata 995,6 MFt-ra módosult. A központi hivatalok és a 
költségvetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Kormány- 
határozatban  előírtak alapján végrehajtott szervezeti változások következtében szükségessé 
vált előirányzat-átcsoportosítások az alcím előirányzatait 314,0 MFt-tal növelték meg 
(személyi juttatás 250,9 MFt, közteher 63,1 MFt). A két kiemelt előirányzat módosított 
előirányzata 3.646,8 MFt-ban (99,7%-ban), illetve 993,4 MFt-ban (99,8%-ban) teljesült. A 
2016. év folyamán a hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek 
elszámolásra kerültek. A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának 
teljesítése az alcím kiadási főösszegének a 90,0%-át tette ki.  

 
A dologi kiadások részesedése az alcím módosított kiadási előirányzatának 8,6%-a (450,2 

MFt) volt. A teljesítés 408,3 MFt-ban realizálódott, ami 90,7%-os felhasználást jelent. A 
felhasznált összegből a működési kiadásokon túlmenően az alábbi jelentősebb feladatok kerültek 
végrehajtásra: 

- katasztrófavédelmi feladatok; 
- az MH részvételével lezajlott hazai és nemzetközi gyakorlatok, rendezvények, kulturális 

események, koszorúzások PR feladatai; 
- Honvédelmi Közlöny kiadása; 
- személyi állomány iskolarendszeri és iskolarendszeren kívüli továbbképzése (felsőfokú 

képzések, szakmai továbbképzések, nyelvképzés); 
- a KatonaSuli program keretében táborok, szakmai napok szervezése; 
- miniszteri emléktárgyak beszerzése, 
- határvédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadások. 

 
A fel nem használt összeg kötelezettség-vállalással terhelt költségvetési-maradvány. 
 
Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 11,7 MFt-os módosított 

előirányzata teljes összegben felhasználásra került önrevíziós befizetésre. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton 11,7 MFt összegű eredeti 

előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során 24,2 MFt-ra nőtt, mely 19,9 MFt-ban (82,2%) 
realizálódott (segélyekre, kártérítésekre). 
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A beruházások kiemelt előirányzaton 21,0 MFt összegű eredeti előirányzat került 
jóváhagyásra, mely az év során 72,0 MFt-ra módosult és 72,0 MFt-ban, azaz  
100%-ban realizálódott. A felhasznált összeg kisértékű tárgyi eszközök beszerzését biztosította. 

Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatra 5,5 MFt összegű eredeti 
előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során 3,0 MFt-ra módosult és 100,0%-ban teljesült. 

 
Összességében a módosított (5.213,4 MFt) kiadási előirányzat 5.155,1 MFt összegben, 

98,9%-ban került felhasználásra. 
 
A költségvetés módosított bevételi oldalát az 5.154,7 MFt-os költségvetési támogatáson 

túl 29,3 MFt egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről,  
0,4 MFt működési célú bevételek, valamint 29,0 MFt előző évi költségvetési maradvány képezte. 
 

A jóváhagyott 2015. évi költségvetési-maradvány 29,0 MFt, amely teljes egészében 
igénybevételre került. A jóváhagyott maradvány az alcím alapfeladatain túlmenően a HM I. 
Objektum ingatlan üzemeltetésére, központi kulturális, PR, média feladatokra, eljárási díjakra, 
végrehajtási költségekre, valamint az I. világháború magyar hadifoglyainak emlékével kapcsolatos 
feladatok végrehajtására biztosított fedezetet. 

 
Az alcím 2016. évről áthúzódó költségvetési-maradványának összege 58,3 MFt, mely 

az alábbi feladatokkal kapcsolatban merült fel:  
- a HM Igazgatás alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatások és készletbeszerzések, 

központi költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja (16,9 MFt); 
- a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható miniszteri emléktárgyak (5,2 

MFt); 
- eljárási díjak, végrehajtási költségek (0,5 MFt); 
- nyelvképzések, továbbképzések (0,2 MFt); 
- a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és 

lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Kormányhatározat szerint végzett 
különböző nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események lebonyolítására 
(35,5 MFt). 

 
Az intézmény a rábízott vagyonnal a takarékosság, ésszerűség, gazdaságosság és 

hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A gazdálkodási tevékenység az 
érvényben lévő jogi normák és gazdálkodási szabályzók figyelembevételével kialakított, mely 
biztosította a szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működés feltételeit. 
 

Vállalkozási tevékenység 
 

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2016-ban nem folytatott.  
 

Vagyon alakulása 
 

Az alcím vagyona 429,8 MFt, mely az előző évhez képest (338,2 MFt) 91,6 MFt-tal 
(27,1%-kal) növekedett. 
 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 123,0 MFt, amely  
57,6 MFt-os növekedést mutat, melynek oka az alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti 
átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, illetve beruházás, felújítás miatti növekedés volt. Ezen 
belül az immateriális javak 0,2 MFt-tal csökkentek, a tárgyi eszközök  57,8 MFt-tal nőttek. 

A nullára leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 83,5%-ról 80%-ra 
csökkent a tárgyi eszközök növekedésének köszönhetően.  
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A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 9,5 MFt-tal, azaz 5,6%-
kal csökkentek, ennek oka a készletállomány csökkenése. 

A pénzeszközök 30,6 MFt-os (98,4%-os) növekedést, a követelések 11,5 MFt-os (15,8%-
os) növekedést, az egyéb sajátos elszámolások 1,3 MFt (15,5-szörös) növekedést mutatnak. 

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben. 
 
A 0101 alcímen a 2016. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.  
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1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek 
 

Az 1/2 Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek 
(rövidítve és törzskönyvi azonosító számmal jelezve) költségvetési előirányzatai kerültek 
megtervezésre:  
 

− HM Védelmi Hivatal (HM VH, 714196), 
− HM Hatósági Hivatal (HM HH, 714185), 
− HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH, 714019), 
− HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM, 701202), 
− HM Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal (HM NRH, 826259), 
− HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal (HM TKH, 833437), 
− HM Tábori Lelkészi Szolgálat [HM TLSZ (katolikus szolgálati ág, 772936), (protestáns 

szolgálati ág, 772947), (zsidó szolgálati ág, 772958)], 
− MK Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg (Brüsszel) hazai illetménye 

(714217), 
− MK Állandó EBESZ Képviselet, Katonai Képviselet (Bécs) hazai illetménye (714206), 
− HM Beszerzési Hivatal (HM BH, 830546). 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés                                                                      2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 91 368,8 88 094,9 88 094,9 100 729,9 94 627,4 103,6% 93,9% 
  ebből: személyi juttatás 5 297,7 5 198,0 5 198,0 5 442,1 5 395,7 101,8% 99,1% 
Bevétel 6 434,3 3 839,5 3 839,5 11 809,1 11 668,6 181,3% 98,8% 
Támogatás 84 715,0 84 255,4 84 255,4 88 094,9 88 094,9 104,0% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 1 045,4 - - 825,9 825,9 79,0% 100,0% 
Létszám (fő)  * 827 827 827 *  *  *  

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat. 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 millió forintban egy tizedessel,  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

A 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 88 094,9 3 839,5 84 255,4 5 198,0 827 

Átcsoportosítás a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából, a 1226/2016. 
(V. 2.) Kormányhatározat alapján céltartalék 
terhére 

27,9 
   

27,9 
 

22,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a fejezeti 
stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) 
Kormányhatározat alapján - '56-os emlékév 

109,9 
 

  
109,9 

 
0 
 

  

Az Igazságügyi Minisztérium és a 
Honvédelmi Minisztérium költségvetési 
fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1179/2016. (IV. 11.) 
Kormányhatározat alapján, az Alaptörvény 
elfogadásának 5. évfordulója alkalmából 
megrendezésre kerülő központi ünnepség 
kapcsán felmerült költségek fedezetére 

9,6 
 

  
9,6 

 
4,9 

 
  

A védelmi felkészítés 2016. évi feladatainak 
végrehajtásához a 2016. évi honvédelmi 
igazgatási feladatok végrehajtásához 
szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) 
Kormányhatározat alapján 

1 132,0 
 

  
1 132,0 

 
    

Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi 
szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi 
ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM 
rendelet módosítása szerinti többlet személyi 
juttatások (honvédelmi ágazati pótlék) 
támogatása céltartalék terhére 

102,6 
 

  
102,6 

 
80,8 

 
  

Fejezetek közötti megállapodások alapján 
biztosított előirányzat változás:  
- EMMI-HM-HIM megállapodás 
(Hadtörténeti Könyvtár dokumentum 
beszerzés költségei):  
0,2 MFt,  
- HM-ME-NKE megállapodás (Education 
kiállításra): -0,3 MFt  

-0,1 
 

  
-0,1 

 
   

Intézményi működési bevétel 
előirányzatosítása 

-163,9 -163,9   2,3   

Működési célú átvett pénzeszközök -15,6 -15,6   -3,8   
Működési célú támogatás áht-n belülről 
(OEP bevétel) 

16,0 16,0       

Működési célú támogatás áht-n belülről 
(Ideiglenes Biztonsági Határzár, KEHOP) 

2 737,9 2 737,9    33,7   

Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés 
elmaradás) 

-500,9 -500,9    

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
(munkáltatói lakásvásárlási és családalapítási 
kölcsön visszatérülés) 

286,8 286,8  11,6  

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről 
(KEHOP) 

5 609,3 5 609,3       
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi maradvány jóváhagyás 825,9 825,9   3,0   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 2 457,6   2 457,6 89,6   

2016. évi módosított előirányzat 
100 729,

9 
12 635,

0 
88 094,9 5 442,1 827 

 
A HM VH  feladata a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek 

biztosítása, a válságkezelés feladatainak tervezése. 
 

A HM HH  fő tevékenységi területe a tárcaszintű munkabiztonsági, katasztrófavédelmi, 
tűz- és építéshatósági, valamint az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos koordinációs és 
kodifikációs feladatok. 

 
A HM NRH alapfeladata a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények 

előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1432/2014. (VII. 31.) Kormányhatározatban 
foglalt rendezvények előkészítése és lebonyolítása. 

 
A HM TKH  egyik fő feladata a hadigondozással kapcsolatos központosított igazgatási 

feladatok, valamint az első és másodfokú hadigondozási szervek szakmai támogatása. Másik fő 
tevékenységi területe a honvédelmi neveléssel, a honvédelmi tárca ifjúságstratégiájával és a 
pályaorientációval összefüggő feladatok.  

Az intézmény végzi továbbá az Első Világháborús Centenáriumi megemlékezéssel, 
valamint a hadirokkanttá nyilvántartással összefüggő másodfokú hatósági feladatok 
előkészítésével összefüggő feladatokat. 

 
Az 1/2 alcímen HM VH, HM HH, HM NRH és a HM TKH  a központi hivatalok és a 

költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Kormányhatározat alapján 2016. 
szeptember 1. napjával jogutódlással – az 1/1 alcímen lévő HM Igazgatás katonai szervezetbe 
történő beolvadással – megszűnt. 

 
A HM HIM  egyik fő feladata a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes 

hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása és kutatása, a magyar és a 
magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem eseményeinek tudományos igénnyel történő 
feldolgozása és publikálása, valamint a gyűjtemények és az elért eredmények közzététele a 
tudományos közélet és a nagyközönség számára. Másik fő feladata a hagyományőrzés, magyar és 
a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem területén alapkutatás folytatása, valamint a katonai és 
polgári tanintézetekkel, továbbá más hazai és külföldi tudományos intézményekkel való 
együttműködés, hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok szervezése, hozzájárulás a 
kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetéséhez.  

Az intézmény végzi továbbá a hatósági igazolások kiadását a törvényi felhatalmazások 
alapján, valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények és kutatóhelyek munkájához, 
közreműködik a katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében. 

Feladatai kibővülése miatt két új igazgatóság jött létre, a Centenáriumi Pályázati 
Igazgatóság és a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság. 

 
A HM TLSZ 3 szolgálati ágának közös fő feladata a katonai szervezeten belüli csoportos 

és egyéni vallásgyakorlás, istentisztelet, biblia- és imaórák megtartása, lelki gondozás biztosítása, 
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erkölcsi oktatás, nevelés, hazai és nemzetközi zarándoklatok támogatása, katonák és családtagjaik 
részére egyházi szolgálat nyújtása, katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, 
tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom), valamint szociális, 
karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben. 

 
A HM VGH  egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli járandósággal 

történő ellátása (központosított illetmény és egyéb járandóság számfejtése és kifizetése), központi 
adó- és társadalombiztosítási elszámolások elkészítése, bevallása és befizetése, a hivatásos 
állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer 
(KGIR) üzemeltetése. Másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési tervezésének 
támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és elszámolása, a költségvetési 
pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési 
tevékenység ellátása a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott felügyeleti 
tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen. 

Az intézmény végzi a jogszabályok és a honvédelmi miniszter követelményei alapján a 
fejezet költségvetési gazdálkodásából a Hivatalra háruló feladatok koordinálását, az 
államháztartási előírásoknak megfelelő fejezeti szintű költségvetési terv és beszámoló 
elkészítésének megszervezését, összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését. Kiemelt 
feladata továbbá a HM fejezet költségvetési tervjavaslatának jóváhagyásra történő előkészítése, 
majd elfogadás után a fejezethez tartozó szervek és szervezetek összevont intézményi és fejezeti 
kezelésű előirányzatok (elemi) költségvetési terveinek, azok módosításainak, a költségvetési 
maradványnak jóváhagyásra történő előkészítése, a jóváhagyást követő visszaigazolása, a 
jóváhagyott költségvetések évközi előirányzati és kincstári kezelése, a tartalékok kezelése, a 
finanszírozási feladatok végzése, a tárca évközi és éves beszámolójának összeállítása és 
jóváhagyásra történő felterjesztése, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenység 
ellátása. 

A Hivatal végzi továbbá, a tárca infrastrukturális tevékenységének koordinálását, az azzal 
összefüggésben felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtását, a tárcaszintű 
közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a NATO Biztonsági Beruházási Program hazai 
feladatainak végrehajtását.  

Feladata továbbá, a honvédelem technikai korszerűsítésével összefüggő műszaki 
információs és szakértői háttér biztosítása, a kiemelt MH technikai fejlesztések konkrét 
programjainak koordinálása, a haditechnikai tudományos kutatási- és műszaki fejlesztési feladatok 
elvégzése, a szabványosítás és műszaki egységesítés koordinációs feladatainak végzése, az 
akkreditált vizsgáló laboratóriumok üzemeltetése, a szolgálati szabadalmakkal kapcsolatos 
iparjogvédelmi tevékenység ellátása. 

A Hivatal végzi 2016. szeptember 1. napjától, mint a HM BH  jogutódja a honvédelmi 
szervezetek megbízása alapján a szükséges áruk beszerzését, a szolgáltatások megrendelését, az 
építési beruházások lebonyolítását a közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint. 
 
 

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 88.094,9 MFt kiadási előirányzat 
került jóváhagyásra, amely az év során 100.729,9 MFt-ra növekedett. Az előirányzatok 
változásában meghatározó szerepet játszott: 

- az 56-os emlékév megrendezéséhez szükséges forrásokra a 1726/2016. (XII. 10.) 
Kormányhatározat alapján biztosított 109,9 MFt; 

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának 
finanszírozása érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1226/2016. (V. 2.) 
Kormányhatározat alapján biztosított 27,9 MFt; 

- az Igazságügyi Minisztériumtól történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1179/2016. 
(IV. 11.) Kormányhatározattal az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából 
megrendezett feladatra biztosított 9,6 MFt; 
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- az életpályához kapcsolódóan, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére többlet személyi juttatásokra biztosított 102,6 MFt céltartalék terhére; 

- továbbá jelentősen emelte az alcím költségvetési főösszegét a 2016. évi honvédelmi 
igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 
1223/2016. (V. 2.) Kormányhatározat alapján az ország-mozgósítási feladatokra biztosított 
1.132,0 MFt pótelőirányzat. 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 5.198,0 MFt, mely az év folyamán  

5.442,1 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti 
előirányzata 1.319,5 MFt, mely az év folyamán 1.464,2 MFt-ra nőtt. A növekedést elsősorban a 
nemzetközi feladatok többlete, a honvédelmi ágazati pótlék és a bérkompenzáció finanszírozására 
kapott előirányzat okozta. A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő 
központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1312/2016. (VI. 13.) Kormányhatározatban előírtak alapján végrehajtott szervezeti változások 
következtében szükségessé vált előirányzat-átcsoportosítások az alcím előirányzatait 314,0 MFt-
tal csökkentették (személyi juttatás 250,9 MFt, közteher 63,1 MFt). A módosított előirányzatok 
5.395,7 MFt-ban (99,1%-ban), illetve 1.448,1 MFt-ban  
(98,9%-ban) teljesültek. A 2016. év folyamán a hazai forint és nemzetközi feladatokhoz 
kapcsolódó devizajuttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.  

A dologi kiadások eredeti előirányzata 74.228,3 MFt-ban került meghatározásra, amely az 
év folyamán 86.445,0 MFt-ra módosult. A módosított előirányzat 86.090,5 MFt összegben, 
99,6%-ban teljesült. A felhasznált összegből a működési, elhelyezési és infrastrukturális 
kiadásokon túlmenően, az év során az élőerős őrzésvédelmi kiadások kerültek finanszírozásra. 

 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, kártérítés) eredeti előirányzata  

349,5 MFt-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 445,2 MFt-ra módosult. A 
módosított előirányzat 443,7 MFt összegben, 99,7%-ban teljesült. Itt kerülnek elszámolásra a 
személyi állomány részére kifizetett segélyek, valamint a kártérítések, kártalanítások, illetve az 
azokhoz kapcsolódó perköltségek, orvosszakértői- és szakközreműködői díjak.  

 
Az egyéb működési célú kiadások tekintetében az alcím eredeti előirányzattal nem 

rendelkezett, de az év során 29,1 MFt pótelőirányzat lett biztosítva. A módosított előirányzat 29,1 
MFt összegben, 100,0%-ban teljesült.  Itt jelentkezik kiadásként az önrevíziós befizetés, valamint 
a fejezeten belüli előző évi költségvetési-maradvány átadás. 

 
A beruházások kiemelt előirányzaton az eredeti 4.025,8 MFt összegű előirányzat 102,4 

MFt-ra csökkent a fejezeten belüli átcsoportosítások következtében és 102,4 MFt-ban (100,0%) 
teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton a legjelentősebb feladat az MH Bakony Harckiképző 
Központ 20. sz. épület integrált ügyfélszolgálati irodáinak kialakítása keretében elvégzett gáz 
közműfejlesztés és a Debrecen, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium kézilabda 
pályájának lefedése érdekében végrehajtott beruházások voltak. 

 
A felújítások összege 1.395,4 MFt-ról 6.347,5 MFt-ra növekedett és  

738,30 MFt-ban (11,6%) teljesült. A felújítási munkálatok végrehajtása hosszabb időt vesz 
igénybe, ezért egyes munkafolyamatok áthúzódnak a következő évre, melyek hatással vannak az 
adott évi teljesítésre. A legjelentősebb feladatok a Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya 
útfelújítási munkálatai, valamint az MH Egészségügyi Központ Podmaniczky utcai telephely G. 
épület főzőkonyha, I. kórház inverter helyiség, M1 gépház feletti tetők vízszigetelése érdekében 
végzett felújítások voltak. 

 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások 1.578,4 MFt összegű eredeti előirányzata  

454,4 MFt-ra változott, amely 379,6 MFt összegben, 83,5%-ban teljesült. A változás oka, hogy a 
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tárgyévben fel nem használt, befolyt bevételek az év folyamán átcsoportosításra kerültek a 
Szolgáltatási Szerződés bérleti díj kiadásokra. 

 
A módosított kiadási előirányzat (100.729,9 MFt) 94.627,4 MFt összegben,  

93,9%-ban került felhasználásra. A felhasznált összeg 5,7%-a személyi jellegű kiadás, 1,5%-a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 91,0%-a dologi jellegű kiadás, 
0,1%-a beruházások, 0,8%-a felújítások, 0,4%-a egyéb felhalmozási célú kiadás, míg 0,5%-a 
ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadás.  

 
A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (100.729,9 MFt) képest 

100.589,4 MFt összegben, 99,9%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint: 
- központi irányítószervi támogatás 88.094,9 MFt összegű módosított előirányzata teljes 

összegben, 
- működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.769,8 MFt összegű 

módosított előirányzata 2.769,3 MFt-ban (99,9%), 
- működési bevételek 1.986,2 MFt összegű módosított előirányzata 2.032,6 MFt-ban  

(102,3%), 
- felhalmozási bevételek 226,5 MFt összegű módosított előirányzata 225,2 MFt-ban  

(99,4%), 
- működési célú átvett pénzeszközök 48,4 MFt összegű módosított előirányzata  

52,6 MFt-ban (108,7%), 
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.778,2 MFt összegű módosított előirányzata 

6.588,9 MFt-ban (97,2%), 
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 825,9 MFt összegű módosított 

előirányzata teljes összegben teljesült. 
 
Az alcím 2015. évi jóváhagyott költségvetési maradványa 825,9 MFt volt és az alábbi 

feladatokra nyújtott fedezetet: 
- 2015. évi bérkompenzációra (2,6 MFt), 
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (631,8 MFt), 
- nemzetközi feladatok költségeire (191,5 MFt). 
 
A 2016. évi gazdálkodás során képződött 5.962,0 MFt összegű költségvetési maradvány 

elsősorban a következő feladatokra nyújt fedezetet: 
- nemzetközi feladatok költségeire (181,5 MFt),  
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (137,6 MFt), mely többek között tartalmazza 

az Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítésével kapcsolatos költségeket, 
- 2016. évi bérkompenzáció önrevíziójára (5,8 MFt), 
- KEHOP projekt áthúzódó kiadásaira (5.637,1 MFt).  
Az alcím 100.729,9 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából  

8.540,3 MFt-ot tesz ki az intézményi (csapat) gazdálkodási terület előirányzata,  
88.232,9 MFt a tárcaszintű feladatok előirányzata, 3.956,7 MFt pedig a nemzetközi 
feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következőkben 
összegezhető: 
 
 

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület 
 
 A 2016. évi eredeti előirányzat 8.649,9 MFt összege az év során 109,6 MFt-tal  
(1,3%-kal) csökkent. Az intézmények feladatainak végrehajtásához így 8.540,3 MFt 
módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 8.213,6 MFt összegben (96,2%) 
került felhasználásra. 
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Az előirányzatok változásában meghatározó szerepet játszott a központi hivatalok és a 

költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Kormányhatározat alapján végrehajtott 
szervezeti változások következtében szükségessé vált 314,0 MFt előirányzat-átcsoportosítás a HM 
Igazgatása alcímre. 

Továbbá pótelőirányzatok kerültek biztosításra a Kormány hatáskörében: 27,9 MFt 
bérkompenzációra, 102,6 MFt a közalkalmazotti állomány részére kiegészítő juttatásra 
(honvédelmi ágazati pótlék céltartalék terhére), valamint 50,0 MFt védelmi igazgatási feladatokra.  

 
A módosított kiadási előirányzatból a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó együttes részesedési aránya 66,0% (teljesítésük: 5.603,3 MFt). A 
dologi kiadások 26,5%-ot, a felhalmozási kiadások 2,2%-ot, az egyéb működési célú kiadások 
0,1%-ot valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 5,2%-ot tettek ki a módosított előirányzatból. 

A kiadások forrása – a 8.106,4 MFt költségvetési támogatáson túl – 67,1 MFt összegű 
működési bevétel, 3,4 MFt működési célú átvett pénzeszközök, 121,5 MFt összegű működési célú 
támogatások, 101,0 MFt felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 63,9 MFt egyéb felhalmozási 
célú átvett pénzeszközök, valamint 77,0 MFt előző évi költségvetési maradvány volt. 
 

A hazai csapatgazdálkodás keretében került elszámolásra az intézmény működési, valamint 
kiemelt csapatszintű és tárcaszintű feladatain kívül az NSIP programiroda nemzeti tevékenysége. 

 
Az általános csapatszintű feladatok között került elszámolásra a személyi állomány 

illetményének, költségtérítéseinek, valamint azok járulékainak kifizetése, az intézményi 
működéssel kapcsolatos kincstári számlavezetési díj, reprezentációs kiadások, munkáltatót terhelő 
személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, valamint a személyi állomány egyes pénzbeli 
juttatásainak költsége. Továbbá csapatszintű feladatok között került elszámolásra a tárcaszintű 
feladatokkal kapcsolatos tranzakciós illeték, orvos felelősségbiztosítás, kincstári számlavezetési 
díj, kártérítés és kapcsolódó perköltség, rehabilitációs hozzájárulás, valamint cégautó adó 
kiadások.  
 

Az NSIP programiroda költségei – hasonlóan a korábbi évekhez – utólagosan, 
negyedévenként kerültek előirányzatosításra, államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 
forrással. Itt kerülnek elszámolásra az NSIP programiroda működési költségei, az NSIP vagyoni 
körben beszerzett eszközök beszerzési és fenntartási költségei, a kapcsolódó rendezvények utazási 
és egyéb személyi jellegű kifizetések. 
 

Központi gazdálkodási terület 
 

A 2016. évi eredeti előirányzat 76.206,4 MFt volt, amely év közben  
12.026,5 MFt-tal 88.232,9 MFt-ra emelkedett.  A 88.232,9 MFt összegű módosított előirányzat 
82.557,1 MFt-ban (93,6%) realizálódott, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint: 

A dologi kiadások 81.480,5 MFt összegű módosított előirányzata 81.458,1 MFt-ban 
(99,7%), a beruházások 67,9 MFt összegű módosított előirányzata 67,9 MFt-ban (100,0%), a 
felújítások 6.347,5 MFt összegű módosított előirányzata 738,2 MFt-ban (11,6%), az egyéb 
felhalmozási kiadások 284,5 MFt-os módosított előirányzata 265,7 MFt-ban (93,4%), míg az 
egyéb működési célú kiadások 24,4 MFt-os módosított előirányzata 24,4 MFt-ban (100,0%), a 
személyi juttatások 22,2 MFt-os módosított előirányzata 2,3 MFt-ban (10,4%), a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,9 MFt-os módosított előirányzata 0,5 MFt-
ban (8,5%) teljesült.  
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A jóváhagyott 88.232,9 MFt összegű módosított bevételi előirányzat összetétele a 
következő: 76.450,2 MFt (86,7%) költségvetési támogatás, 1.747,0 MFt (1,9%) működési 
bevétel, 226,5 MFt (0,3%) felhalmozási bevétel, 2.648,1 MFt (3,0%) működési célú 
támogatások bevételei, 5.609,3 MFt (6,4%) felhalmozási célú támogatások bevételei, 994,4 
MFt (1,1%) felhalmozási célú átvett pénzeszközök, továbbá 557,4 MFt (0,6%) előző évi 
költségvetési-maradvány igénybevétel. 

A központi tagozat kiadásai között elszámolt jelentősebb feladatok az alábbiak voltak: 
- Katonai szervezet általános és kiemelt központi feladatai: a 2.338,5 MFt módosított 

előirányzat 2.318,0 MFt-ban (99,1%) teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a 
következők voltak: 

a) Hódmezővásárhely, Zrínyi Miklós laktanya útfelújítás és közműépítési I. ütem; 
b) Debrecen, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium kézilabda 

pálya lefedési feladatok, lapostető hőszigetelés; 
c) MH Egészségügyi Központ (Podmaniczky úti telephely) lapostető vízszigetelés 

felújítása; 
d) Várpalota, MH Bakony Harckiképző Központ integrált ügyfélszolgálati irodák 

kialakítása kapcsán gáz közműfejlesztési hozzájárulás; 
e) ingatlan állagmegőrzése, javítása érdekében végzett ingatlan karbantartási 

feladatok; 
f) nőtlenszálló bérleti díj; 
g) ingatlan elidegenítéssel és ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok 

(földhivatali eljárási díjak, helyszínrajz); 
h) bérelt ingatlanok közüzemi díja; 
i) távhő helytállási kötelezettség; 
j) azonnali és halasztható hatályú hibaelhárítás; 
k) kazánok hatósági felülvizsgálati díja; 
l) rendezvénybiztosítás; 
m) hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítása; 
n) parlagfű-mentesítés; 
o) vízkészlet járulék; 
p) társasházak közös költsége; 
q) katonai ingatlan bérleti díj; 
r) munkáltatói kölcsön nyújtása. 

 
- Országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása: a 2016. évi honvédelmi 

igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Kormányhatározat alapján az ország-
mozgósítási feladatokra biztosított előirányzatokból 661,4 MFt került felhasználásra a 
2016. évben.  

- Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése: ezen feladatokra 
biztosított 135,3 MFt módosított előirányzat felhasználása 100,0%-ban realizálódott, 
melynek során Hódmezővásárhely, Ócsa, Tata, Szentes, Pápa és Győr helyőrségek 
környezeti kármentesítése munkálatai befejeződtek.  

- Infrastrukturális felújítási feladatok : 147,2 MFt módosított előirányzatból  
147,2 MFt (100,0%) kifizetés történt, mely Budapest, I. ker. HM HIM homlokzat,  
valamint az MH és HM különböző objektumaiban végrehajtott felújításhoz szükséges 
tervezési, illetve kivitelezési felújítási munkáinak kiadásait fedezte. 

- Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása: a 25.266,9 MFt összegű módosított 
előirányzat 25.253,0 MFt-ban (99,9%) teljesült, melyből a szolgáltatási szerződésben 
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szereplő feladatok kiadásai és a közüzemi díjak (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, 
szemétszállítás) kerültek kifizetésre. 

- Gripen bérleti díj: ezen feladatra biztosított 36.881,1 MFt módosított előirányzat 
100,0%-on teljesült. A felhasználás egyrészt a 2016. évi Gripen bérleti díjra vonatkozó 
számla 2015. évi részleges előrehozást követően fennmaradt részének teljesítéséből és 
a 2017. évi bérleti díj részleges előrehozásából állt össze. 

- Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok: a 
rendelkezésre álló 413,9 MFt módosított előirányzat 413,9 MFt-ban (100,0%) teljesült 
és felhasználásra került a minősített adatok kezelésére, tárolására meghatározott 
előírások teljesítése érdekében végrehajtott feladatokra. 

- K+F feladatok: a K+F feladatok 2016. augusztus 31-i fordulónappal átadásra kerültek 
az MH Logisztikai Központ feladatrendszerébe, az MH Anyagellátó Raktárbázis 
költségvetésébe. Az átadás-átvétel időpontjáig a 43,3 MFt módosított előirányzat 
100,0%-ban felhasználásra került. 

- Őrzésvédelmi feladatok: ezen feladatokra 10.730,8 MFt módosított előirányzat került 
biztosításra, a felhasználás 10.730,8 MFt (100,0%) volt, mellyel biztosított és 
folyamatos volt az élőerős őrzés-védelmi szolgáltatás. 

- KGIR fenntartás : ezen feladatra 1.931,4 MFt módosított előirányzat került 
biztosításra, a felhasználás 1.931,4 MFt (100,0%). A KGIR fenntartás a HM EI Zrt.-vel 
megkötött műszaki üzemeltetési és támogatási szerződés keretei között történik. 

- EU támogatás Kisalföld LIFE+ feladat: ezen a feladaton a jóváhagyott 19,2 MFt 
módosított előirányzat 16,6 MFt (86,5%) összegben, a projekt projektmenedzsment és 
könyvvizsgálati feladatok ellátása kapcsán került felhasználásra. 

- EU támogatás Táborfalva LIFE+ feladat: a feladatra jóváhagyott 3,8 MFt 
módosított előirányzat felhasználása 3,7 MFt (97,4%) volt, az alábbi főbb kiadásokra: 

a) terepjáró üzemeltetése, 
b) üzemanyagkártya, 
c) lőszermentesítés, 
d) hivatalos közbeszerzési tanácsadó foglalkoztatása, 
e) projekt munkatárs foglalkoztatása, 
f) internet szolgáltatás biztosítása. 

- Nemzeti és kiemelt ünnepek lebonyolítása: a feladatra 112,3 MFt módosított 
előirányzat került biztosításra, amely 112,3 MFt-ban teljesült (100,0%). A 2016. évi 
október 23-ai nemzeti ünnep (az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, 
annak 60. évfordulója), ideértve az október 23-ai nemzeti ünnephez kapcsolódó 
október 22-ei rendezvények és a november 4-ei Nemzeti Gyásznap állami 
rendezvények a Szolgáltatási Szerződés keretén belül kerültek végrehajtásra.  

- Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítése: ezen a feladaton a  
3.033,3 MFt módosított előirányzat 3.032,3 MFt (99,9%) összegben került 
felhasználásra. A tömeges migrációval összefüggésben létesítendő határőrizeti célú 
Ideiglenes Biztonsági Határzár építés kivitelezésének elhelyezési-infrastrukturális, 
valamint őrzésvédelmi feladatai végrehajtása a Szolgáltatási Szerződés hatálya és 
keretei között történt. 

- KEHOP projektek: a módosított előirányzat 5.640,6 MFt 3,5 MFt összegben került 
felhasználásra (0,06%). A HM VGH, mint kedvezményezett vissza nem térítendő 
100,0%-os intenzitású támogatást nyert az „Épületenergetikai korszerűsítés a Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központ – Honvédkórházban” projektre, valamint a 
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„Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú projektek építési 
feladataira. Az 1212/2016. (IV. 28.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a 
HM VGH a szállítói előleget mindkét feladat esetében 2016. december 15-ét 
megelőzően lekérte, melyből a 2016. évben az MH EK energetikai felújításra kijelölt 8 
épület Energetikai Tanúsítvány beszerzése 3,5 MFt összegben kifizetésre került. 

- Technikai őrzésvédelmi feladatok: a módosított előirányzat 401,1 MFt, mely teljes 
összegben (100,0%) teljesült. A Magyar Állam tulajdonában és a HM 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok fizikai védelmét – az élőerős őrzés-védelem mellett 
– technikai őrzés-védelmi eszközök biztosítják. A hibaelhárítás a technikai őrzés-
védelmi rendszerek működőképességének alapfeltétele, továbbá a hibaelhárítás 
feladatain túlmenően a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) 
Kormányrendelet alapján, az érintett helyiségek akkreditálásához elengedhetetlen a 
karbantartási feladatok elvégzése is. A rendelkezésre álló keret felhasználásával 
biztosított volt a hibaelhárítási szolgáltatás, és végrehajtásra kerültek a szükséges 
karbantartási feladatok. 

 
Nemzetközi gazdálkodási terület 

 
Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 

 
Pénzügyi előirányzatok: 

                                                                                                                                            MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 10,6 11,5 -0,9 

Nemzetközi tanfolyamok 245,8 248,4 -2,6 

Afrikai szerepvállalás 4,8 4,0 0,8 

Kanadai repülőhajózó képzés 1 566,5 1 575,1 -8,6 

HM BEF nemzetközi ellenőrzés 1,5 1,0 0,5 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 543,1 499,3 43,8 

MH ÖHP nemzetközi ellenőrzés 6,3 4,3 2,0 

UNFICYP 2,9 3,0 -0,1 

Katonai megfigyelők 2,0 1,7 0,3 

Multilaterális rendezvények 205,2 174,9 30,3 

HM VGH nemzetközi ellenőrzés 1,5 0,2 1,3 

Gripen pótlólagos képzés 43,8 25,9 17,9 

Nemzeti támogatás 149,4 140,4 9,0 

MÁNK Védelempolitikai Részleg 283,4 320,8 -37,4 

EBESZ misszió Katonai Képviselet 61,1 63,2 -2,1 

Kétoldalú kapcsolatok 85,6 79,1 6,5 

MH Katonai Képviselő Hivatal 10,2 10,1 0,1 

NSIP Programiroda tevékenysége 45,0 50,2 -5,2 

MH Nemzeti Katonai Képviselet 29,4 28,5 0,9 

Nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható költségei 61,8 42,7 19,1 

MH Nemzeti Összekötő Képviselet 18,5 18,0 0,5 
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Feladat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

C-17-es program 6,0 6,0 0,0 

AN-26-os pilóták kiadásai 18,3 14,2 4,1 

Fegyverzet-ellenőrzési keret 79,4 74,9 4,5 

Afganisztáni szerepvállalás 23,2 21,6 1,6 

UNIFIL 0,0 0,3 -0,3 

HAW állomány hivatalos kiutazásai 6,9 7,3 -0,4 

Kereskedelmi utazások, fogadások 28,2 25,3 2,9 

MH EUFOR Kontingens 6,1 5,8 0,3 

Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása 139,1 138,4 0,7 

EUTM Mali 5,7 4,4 1,3 

DCM-E hivatalos kiutazásai 39,2 36,8 2,4 

MILMED COE hivatalos kiutazásai 17,6 16,7 0,9 

Légtérrendészeti feladatok 95,5 95,2 0,3 

Iszlám Állam elleni szerepvállalás 95,3 95,3 0,0 

Oktatói csereprogram 2,2 1,9 0,3 

NFIU hivatalos kiutazásai és protokolláris feladatai 11,5 6,6 4,9 

MH BHD nemzetközi ellenőrzés 0,4 0,3 0,1 

NTS 2017 0,3 0,0 0,3 

Összesen: 3 953,3 3 853,3 100,0 
 
Logisztikai előirányzatok: 
                                                                                                                      MFt-ban 

Feladat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 3,4 3,4 0,0 

Összesen: 3,4 3,4 0,0 
 
 

Összesen: 
                                                                                                                       MFt-ban 

Feladat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Pénzügyi 3 953,3 3 853,3 100,0 

Logisztikai 3,4 3,4 0,0 

Összesen: 3 956,7 3 856,7 100,0 
 
Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 3.956,7 MFt módosított 

kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott 
fedezetet:  

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai 
szerepvállalás, UNFICYP, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, UNIFIL, 
MH EUFOR Kontingens, egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása, EUTM 
Mali, légtérrendészeti feladatok, Iszlám Állam elleni szerepvállalás);  
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- képviseletek (MÁNK VPR, MÁEK KK, MH KKH, MH NKK, MH NÖK, nemzeti 
támogatás); 

- ellenőrzési keretek (a HM BEF, az MH ÖHP, a HM VGH és az MH BHD nemzetközi 
ellenőrzése, fegyverzet-ellenőrzése); 

- képzések (nemzetközi tanfolyamok, kanadai repülőhajózó képzés, Gripen pótlólagos 
képzés); 

- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések); 
- egyéb nemzetközi feladatok (multilaterális rendezvények, kétoldalú kapcsolatok, NSIP 

Programiroda tevékenysége, nemzetközi feladatok kiszolgálásának nem felosztható 
költségei, C-17-es program, AN-26-os pilóták kiadásai, kereskedelmi utazások és 
fogadások, HAW – Nehéz Légiszállítási Ezred – állomány hivatalos kiutazásai, DCM-
E – Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század – hivatalos kiutazásai, 
MILMED COE – Katona-egészségügyi Kiválósági Központ – hivatalos kiutazásai, 
oktatói csereprogram, NFIU – NATO Erőket Integráló Elem – hivatalos kiutazásai és 
protokolláris feladatai, NTS – NATO Transzformációs Szeminárium – 2017). 

- A kétoldalú kapcsolatok feladatra az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1741/2015. (X. 
13.) Kormányhatározatban, az első világháborúban hősi halált halt hősök emlékét őrző 
emlékművek és temetők felújításával kapcsolatos nemzetközi utazásokra biztosított 5,0 
MFt-ból a 2016. évben 3,2 MFt nem került felhasználásra. A 2017. évre áthúzódó, 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány felhasználásának, az 
előirányzatokkal történő elszámolásnak, valamint a fel nem használt előirányzatok 
tekintetében a visszatérítési kötelezettségnek a határideje az Országvédelmi Alapból 
történő előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési 
maradványok felhasználásának engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1251/2017. (V. 5.) Kormányhatározat alapján 2017.  
december 31. 
 

Az 1/2 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított  
3.956,7 MFt módosított előirányzat teljesítése 97,5%-os volt (3.856,7 MFt).  
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatások kiemelt előirányzat 
részesedése 25,4%-ot tett ki, mely összegszerűen 1.005,7 MFt volt. A munkaadókat terhelő 
járulékok részesedése 5,8% (232,3 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a személyi 
jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 31,2% volt. A személyi juttatások 
és a munkaadókat terhelő járulékok  
1.237,7 MFt-tal (100,0%) teljesültek. 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 68,2%-ot tett ki, összegszerűen ez 

2.698,8 MFt volt, amely 2.595,6 MFt-al (96,2%) teljesült.  
 
Az egyéb működési célú kiadások módosított kiadási előirányzata 3,0 MFt (a módosított 

kiadási előirányzatok 0,1%-a) volt, amely 100,0%-ban teljesült.  
 
A beruházások kiemelt előirányzatra jóváhagyott 0,4 MFt összegű módosított előirányzat 

100,0%-ban teljesült. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 

16,5 MFt volt (amely 0,4%-os részesedést tett ki), 121,2%-osan teljesült (20,0 MFt). 
 
A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (3.956,7 MFt) képest 4.039,2 

MFt összegben, 102,1%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint: 

1761



 
 

 

− költségvetési támogatás előirányzata 3.538,3 MFt, amely 3.596,8 MFt összegben, 
101,7%-ban teljesült, 

− működési bevételek előirányzata 172,1 MFt, amely 190,1 MFt összegben, 110,5%-ban 
teljesült, 

− működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 0,3 MFt, amely 
100,0%-ban realizálódott, 

− a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 45,0 MFt, amely 50,2 MFt-tal 
111,6%-ban teljesült, 

− a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 9,5 MFt, amely 10,3 MFt 
összegben, 108,4%-ban teljesült,  

− előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele 191,5 MFt összegben 
került felhasználásra. 
 

Vagyon alakulása 
 
Az alcím vagyona 440.133,8 MFt, mely az előző évhez (447.357,8 MFt) képest 7.224,0 

MFt-tal (1,6%-kal) csökkent. 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 420.912,8 MFt, amely 8.175,8 

MFt-os csökkenést mutat, melynek oka a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes 
átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti 
átadás, vagyonkezelői jog visszaadása miatti csökkenés volt. Ez az immateriális javak 0,3 MFt-os, 
a tárgyi eszközök  7.725,6 MFt-os, illetve a befektetett pénzügyi eszközök 449,9 MFt-os 
csökkenéséből tevődik össze. 

A nullára leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya 10,2%, mely megegyezik az 
előző évi aránnyal.  

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 99,0 MFt, melyek az előző évhez képest 
118,0 MFt-tal, azaz 54,4%-kal csökkent, ennek oka a készletállomány csökkenése. 

A pénzeszközök 2.028,1 MFt-os (49,9%-os) növekedést, a követelések 945,4 MFt-os 
(6,8%-os) csökkenést mutatnak. 

Az egyéb sajátos elszámolások értéke 0,5 MFt-ról -12,2 MFt-ra csökkent. 
A szállítók állománya az előző évi 21,8 MFt-ról 0,03 MFt-ra csökkent. 
 
A 0102 alcímen 2016. év folyamán 0,7 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. 

 
Egyéb HM szervezetek Tulajdonosi Joggyakorló Szervezetek: 

 
HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. 
HM ARMCOM Kommunikációtechnikai Zrt. 
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt. 
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 

 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke (tartós részesedések) 3.363,7 MFt, mely az előző 

évben nyilvántartott értékhez képest nem változott. 
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2/1. alcím: Honvéd Vezérkar (HVK) közvetlen szervezetei 
 
A 2/1 HVK Közvetlen szervezetei költségvetési alcímen a következő katonai szervezetek 

(törzskönyvi azonosító számokkal) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre (intézmény 
törzskönyvi azonosító száma 130201):  

− MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (714064), 
− MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (340540), 
− MH Kiképzési és Doktrinális Központ* (714228), 
− MH Geoinformációs Szolgálat (708014), 
− MH Altiszti Akadémia (714174), 
− MH Ludovika Zászlóalj (790136), 
− MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság* (708289), 
− MH Logisztikai Központ (341606), 
− MH Rendelkezési Állomány (714064), 
− MH Légijármű Javítóüzem (701312), 
− MH Katonai Rendészeti Központ (833932), 
− MH Katonai Közlekedési Központ (705815), 
− MH Katonai Képviselő Hivatala hazai illetménye (714239), 
− MH Nemzeti Katonai Képviselet hazai illetménye (714240), 
− MH Nemzeti Összekötő Képviselet hazai illetménye (714251), 
− MH Önálló NATO beosztásúak hazai illetménye (714240), 
− MH Anyagellátó Raktárbázis (714130). 

 
*Az MH Kiképzési és Doktrinális Központ megnevezése 2016. július 1-től MH 

Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, az MH Hadkiegészítő és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság megnevezése MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság megnevezésre változott. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés                                                                      
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 5/1. 5/4. 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 60 873,3 66 939,3 68 033,4 88 336,8 79 248,8 130,2% 89,7% 
  ebből: személyi juttatás 21 231,0 25 092,9 25 092,9 26 975,9 26 907,1 126,7% 99,7% 
Bevétel 5 590,0 5 245,7 5 245,7 15 694,6 15 411,3 275,7% 98,2% 
Támogatás 60 667,7 61 693,6 62 787,7 64 047,6 64 047,6 105,6% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 3 063,5 - - 8 594,6 8 594,6 280,5% 100,0% 
Létszám (fő)  * 6 224 6 224 6 224 *  *  *  

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat. 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 

 millió forintban egy tizedessel,  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

A 2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

66 939,3 5 245,7 61 693,6 25 092,9 6 224 

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

1 094,1   1 094,1     

Átcsoportosítás a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából, a 
1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat 
alapján céltartalék terhére 

182,6   182,6 143,8   

A prémiumévek programmal, valamint a 
különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek 
költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM 
rendeletben foglaltak alapján a fejezet 
költségvetési előirányzatát megemelő 
előirányzat-átcsoportosítás céltartalék 
terhére 

0,9   0,9 0,7   

Az életpályához kapcsolódó, a 
honvédelmi szervezeteknél 
foglalkoztatott közalkalmazottak részére 
a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 
módosítása szerinti többlet személyi 
juttatások (honvédelmi ágazati pótlék) 
támogatása céltartalék terhére 

481,6   481,6 379,2   

Fejezetek közötti megállapodások alapján 
biztosított előirányzat változás:  
- HM-EMMI-OMSZ megállapodás (2 db 
AS-350 típusú helikopter 
légialkalmassági bizonyítványának 
megszerzése érdekében az üzemképesség 
helyreállításához szükséges források 
biztosítása): -16,0 MFt,  
- HM-FM-OMSZ megállapodás 
(repülésmeteorológiai szolgáltatás, 
valamint a repülőtéri megfigyelő- és 
mérőrendszerek üzemeltetésének 
költségei): -75,0 MFt,  
- HM-ME-NKE megállapodás (AS-350B 
helikopter szakember átképzésre): -7,3 
MFt 

-98,3   -98,3     
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

Intézményi működési bevétel 
előirányzatosítása 

266,8 266,8      

Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 0,1       
Működési célú támogatás áht-n belülről 4 196,1 4 196,1   460,4   
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -51,1 -51,1       
Felhalmozási célú támogatás áht-n 
belülről 

6 037,0 6 037,0       

2015. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása 

8 594,6 8 594,6   77,9   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 693,1   693,1 821,0   
2016. évi módosított előirányzat 88 336,8 24 289,2 64 047,6 26 975,9 6 224 

 
A honvédelmi felkészítést érintő szervezetalakításról, a Honvédelmi Minisztérium 

szervezeti korszerűsítésével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások 
módosításáról szóló 29/2016. (V. 31.) HM utasítás alapján, 2016. július 1-től az MH Bakony 
Harckiképző Központ és az MH Béketámogató Kiképző Központ az MH ÖHP  
(2/2 alcím) szolgálati alárendeltségéből az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (2/1 alcím) szolgálati alárendeltségébe került. Ugyanakkor az érintett katonai 
szervezetek költségvetési előirányzatainak nyilvántartása 2016. december 31-ig a 2/2 alcímen 
maradt.        
 

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 66.939,3 MFt kiadási előirányzat került 
jóváhagyásra, amely az év során 88.336,8 MFt-ra változott. Az előirányzatok  
32,0%-os növekedésének fő okai: 

 
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény (1.094,1 MFt). 

- A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Kormány-határozat 
(182,6 MFt). 

- A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendeletben foglaltak alapján, a céltartalékok 
terhére (0,9 MFt). 

- Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM 
rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére 
(481,6 MFt). 

- Fejezetek közötti megállapodások alapján – az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyével – végrehajtott előirányzat-átadás (-98,3 MFt). 

-  2015. évi maradvány jóváhagyása (8.594,6 MFt). 

- Átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről, bevételi többlet miatti 
előirányzat-változás (10.448,9 MFt). 

- Fejezeten belüli átcsoportosítás 693,1 MFt összegben. 
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Az alcím módosított előirányzatából 26.975,9 MFt személyi jellegű kiadásokra (30,5%), 
7.209,3 MFt munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (8,2%), 31.464,0 MFt 
dologi kiadásokra (35,6%), 186,1 MFt ellátottak pénzbeli juttatásaira (0,2%), 350,7 MFt egyéb 
működési célú kiadásokra (0,4%), 18.355,7 MFt beruházásokra (20,8%), 3.691,5 MFt 
felújításokra (4,2%), 103,6 MFt pedig egyéb felhalmozási célú kiadásokra (0,1%) került 
biztosításra.  
 

A személyi juttatások 25.092,9 MFt-os eredeti előirányzata az év folyamán  
26.975,9 MFt-ra nőtt. A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó 6.610,2 
MFt eredeti előirányzata az évközi előirányzat-módosítások után 7.209,3 MFt-ra emelkedett. A 
növekedést elsősorban a bérkompenzáció, a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak 
közalkalmazottak részére biztosított ágazati pótlék, illetve a migrációs helyzet kezelésének 
finanszírozására kapott előirányzat okozta. 
 

A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó kiemelt előirányzatok 26.907,1 MFt (99,7%), illetve 7.202,3 MFt összegben (99,9%) 
teljesültek. 

A teljesített személyi juttatások és azok közterhe elérte az alcím összes kiadásainak 43,0%-
át. 
 

A dologi kiadások teljesítése 28.976,7 MFt (92,1%), az ellátottak pénzbeli juttatásai és 
az egyéb működési kiadások kiemelt előirányzatok felhasználása 184,1 MFt (98,9%), illetve  
350,4 MFt (99,9) volt. A felhalmozási kiadások vonatkozásában a beruházások 13.841,2 MFt-
ban (75,4%), a felújítások 1.683,4 MFt összegben (45,6%), az egyéb felhalmozási célú kiadások 
kiemelt előirányzat pedig 103,6 MFt-ban (100,0%) teljesültek. 

 
A módosított kiadási előirányzat 79.248,8 MFt összegben, 89,7%-ban került 

felhasználásra. 
 

A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson (64.047,6 MFt) felül a működési 
bevételek (5.362,5 MFt), működési célú támogatások, átvett pénzeszközök  
(4.196,2 MFt), felhalmozási célú támogatások (6.037,0 MFt), felhalmozási célú átvett pénzeszköz 
(98,9 MFt), valamint előző évi maradvány igénybevétele (8.594,6 MFt) képezte. 

 
A 2016. évre jóváhagyott 8.594,6 MFt összegű előző évi maradvány kiadási oldala 

7.871,4 MFt összegben (91,6%) került felhasználásra. A végrehajtott főbb feladatok az alábbiak 
voltak: 

 
- Gépjármű Beszerzési Programmal összefüggő beruházások (1.261,5 MFt); 
- MH hajtó- és kenőanyaggal történő ellátása (65,1 MFt); 
- helikopterjavítás (62,1 MFt); 
- nemzetközi feladatok (2.087,8 MFt); 
- „V4 EU harccsoport” eszközbeszerzései (78,7 MFt); 
- híradástechnikai eszközök beszerzése, javítása (511,3 MFt); 
- Mistral rakétatechnikai eszközbeszerzés (1.186,5 MFt); 
- Honvéd Kulturális Központ, valamint a kiképzési, rekreációs és oktatási központok 

üzemeltetése (34,4 MFt);  
- Ideiglenes Biztonsági Határzárral kapcsolatos kiadások (1.368,5 MFt). 

 
Az alcím 88.336,8 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából  

34.180,1 MFt-ot tesz ki a csapattagozat hazai kiadásainak előirányzata, 42.076,5 MFt-ot a 
központi gazdálkodási terület, 12.080,2 MFt-ot pedig a nemzetközi feladatok előirányzatai. 
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Az egyes gazdálkodási területek előirányzatai és azok felhasználása a következők szerint 
alakult: 

 
Intézményi (csapat) gazdálkodási terület 

 
Az alcímen a 2016. évre eredetileg jóváhagyott 31.665,2 MFt-os kiadási előirányzat az 

év folyamán 34.180,1 MFt-ra nőtt, és 33.747,5 MFt  összegben, 98,7%-ban teljesült. Ezen 
előirányzatok biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési 
kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. Az előirányzat-növekedés többek között az 
Ideiglenes Biztonsági Határzár létesítése és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges 
további források biztosításából, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
bérkompenzációjából, a 2016. év folyamán több ütemben bevonultatott Önkéntes Műveleti 
Tartalékos állomány kiadásaira fejezeten belüli átcsoportosítással biztosított előirányzatokból, 
valamint a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadásokra rendelkezésre álló összegből adódott. 

A teljesítési adatoknak az előirányzatokhoz képest mutatott csekély elmaradása elsősorban 
a dologi kiadások és a beruházások kiemelt előirányzat-csoportokon, az elindított beszerzési 
eljárások következő évre történő áthúzódásának következménye. 

 
A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások kiemelt előirányzat 24.496,2 

MFt-ot (71,7%), a munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó 6.582,3 MFt-
ot (19,3%), együttesen a csapat költségvetési előirányzatok 91,0%-át tették ki. Ezen két kiemelt 
előirányzat 24.427,9 MFt, illetve 6.575,4 MFt összegben teljesült.  
A 2016. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók hazai 
forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó 
közterhek elszámolásra kerültek. 

 
A dologi kiadások 2.657,1 MFt összegű módosított előirányzatának teljesítése 2.348,0 

MFt összegben (88,4%) realizálódott. A felhasznált összeg az alapvető működési kiadásokon 
túlmenően az alábbi jelentősebb feladatokra került elszámolásra: 

- élelmezési szakterületen elsősorban üzemeltetési anyagokra és vásárolt élelmezésre; 
- páncélos- és gépjárműtechnikai területen üzemeltetési anyagokra és karbantartási-, 

kisjavítási szolgáltatásokra; 
- elhelyezési szakterületen többségében üzemeltetési anyagokra és karbantartási-, kisjavítási 

szolgáltatásokra; 
- katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra; 
- ruházati szakterületen üzemeltetési anyagbeszerzésre és egyéb szolgáltatásokra. 

 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai 184,1 MFt összegű módosított előirányzata  

100,0%-ban teljesült. A felhasznált összeg nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, születési 
támogatás, temetési segély és avatási segély kifizetését biztosította. 

 
Az egyéb működési célú kiadások 143,0 MFt módosított előirányzata 142,9 MFt 

összegben (99,9%) teljesült, többségében maradvány átadásra és önrevíziós befizetésre került 
felhasználásra. 

 
 A csapatköltségvetésekben a beruházások 114,4 MFt előirányzata 69,2 MFt összegben 

(60,5%) teljesült. A felhasznált összeg egyéb tárgyi eszközök beszerzését biztosította. 
 
 
A felújítások 3,0 MFt módosított előirányzata nem került felhasználásra. 
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A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (34.180,1 MFt) képest  
34.083,5 MFt összegben, 99,7%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint: 

- központi irányítószervi támogatás módosított előirányzata 32.283,0 MFt, a felhasználás 
32.158,9 MFt (99,6%); 

- működési bevételek 678,2 MFt összegű módosított előirányzata 681,9 MFt-ban  
(100,5%) teljesült; 

-  előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 265,0 MFt (100,0%); 
- működési célú támogatások államháztartáson belülről 952,6 MFt összegű módosított 

előirányzata 976,8 MFt-ban (102,5%) teljesült; 
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől módosított előirányzata 1,3 

MFt, a teljesítés 0,9 MFt (69,2%). 
 
Az intézményi működési bevételeket döntően az alkalmazottak élelmezési térítési díjai, a 

vendégétkeztetés bevételei, az üdülési térítési díjak, büfék értékesítési bevételei képezték. 
A katonai szervezetek alaprendeltetési feladatain túlmenően az alábbi, jelentősebb 

feladatok végrehajtására került sor: 
-  Az Ideiglenes Biztonsági Határzár létesítése, valamint a migráció okozta válsághelyzet 

kezelése feladatra a csapat költségvetésben 1.038,5 MFt került biztosításra, döntő többségében 
személyi juttatások, illetve azok közterhei fedezetére. A 2016. évi felhasználás 984,2 MFt (94.8%) 
volt, a képződött maradvány felhasználása a 2017. évre húzódik át. 

-  Az Önkéntes Tartalékos Rendszer működtetése, valamint az alaprendeltetésből adódó új 
feladatok végrehajtása jelentős többletfeladatot és így többletköltséget jelentett az alcím részére is. 
Az év folyamán több ütemben bevonultatott Önkéntes Műveleti Tartalékos állomány 9 alakulat 
költségvetését érintette. A feladat végrehajtására az alcímen 244,3 MFt került felhasználásra, 
melynek fedezetét költségvetési támogatás képezte. 

-  A Honvéd Kulturális Központ, valamint a Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központok 
üzemeltetési feladataira biztosított 347,8 MFt módosított előirányzat 284,9 MFt összegben 
(81,9%) került felhasználásra. 

-  Az Országos Közfoglalkoztatási Program megvalósítása céljából az MH Anyagellátó 
Raktárbázis és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ (a továbbiakban: 
munkaügyi központ) között – 2016. április 1. és 2017. február 28. közötti időszak vonatkozásában 
– Hatósági Szerződés került megkötésre 62 fő nyilvántartott álláskereső, valamint foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatására. A feladat 
ellátására 69,1 MFt előirányzat került céltámogatásként jóváhagyásra, amely a 2016. évben 44,1 
MFt összegben (63,8%) teljesült, a képződött maradvány felhasználása a következő évre húzódik 
át. 

-  A hazai gyakorlatok és kiképzések feladaton biztosított 15,0 MFt összegű előirányzat 
12,1 MFt összegben (80,7%) került felhasználásra.  
 

Központi gazdálkodási terület 
 

Az intézmények logisztikai ellátása katonai- és egyéb szakanyagok vonatkozásában 
továbbra is nagyrészt központilag, az alcímhez tartozó MH vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár (MH BHD), az MH Katonai Közlekedési Központ (MH KKK) és az MH 
Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB) központi előirányzatai terhére valósult meg, melynek 
során végzik, illetve koordinálják a központi ellátásba bevont honvédelmi szervezetek központi 
nyilvántartási, tárolási, állagmegóvási, elosztási, beüzemelési, ellenőrzési és egyéb, részükre 
meghatározott tevékenységét. 

 
Az alcím központi logisztikai költségvetésében a 2016. évre eredetileg  

28.734,9 MFt kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év közbeni előirányzat-

1768



 
 

 

módosításokkal 46,4%-kal nőtt. A 13.341,6 MFt-os növekedés fő okai az Ideiglenes Biztonsági 
Határzár létesítése és a terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatokra a tárca részére 
biztosított pótelőirányzat, valamint a Mistral rakéták beszerzése feladatra fejezeten belüli 
átcsoportosítással biztosított előirányzatok voltak. A 42.076,5 MFt módosított előirányzatból az 
MH BHD részére 832,3 MFt, az MH ARB részére 40.166,7 MFt, míg az MH KKK részére 
1.077,5 MFt került biztosításra. 

 
A módosított előirányzat 33.588,0 MFt összegben, 79,8%-ban teljesült. A módosított 

kiadási előirányzatokból a dologi kiadások előirányzata 24.086,1 MFt, amely 91,3%-ban, 21.980,8 
MFt-ban teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 97,7 MFt-os előirányzata 100,0%-ban 
felhasználásra került. A felhalmozási előirányzatok közül a beruházások 14.184,6 MFt-os 
előirányzata 9.806,5 MFt-ban (69,1%) teljesült, míg a felújítások 3.688,5 MFt-os előirányzata 
1.683,4 MFt-ban került felhasználására, mely  
45,6%-os teljesítésnek felel meg. A személyi juttatások (16,2 MFt) és a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó (3,4 MFt) kiemelt előirányzatok teljes összegben 
felhasználásra kerültek.  

 
Az alcím bevételi oldala a módosított előirányzathoz (42.076,5 MFt) képest  

41.967,9 MFt összegben, 99,7%-ban teljesült az alábbiak szerint: 
- központi irányítószervi támogatás 22.215,6 MFt előirányzata 22.397,4 MFt-ban, 

100,8%-os teljesítéssel;  
- működési bevételek előirányzata 4.633,7 MFt, amely 4.266,5 MFt összegben  

(92,1%) teljesült; 
- működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata  

3.040,7 MFt, amely 4.739,9 MFt összegben (155,9%) teljesült; 
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől előirányzata 

6.035,8 MFt, amelynek teljesítése 4.413,4 MFt (73,1%); 
- előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele 6.150,7 MFt, amely 

100,0%-ban realizálódott. 
 

Az MH BHD központi gazdálkodási területe részére biztosított 832,3 MFt kiadási 
előirányzata 100,0%-ban felhasználásra került, amely a híradó szakterületen az alábbi kiadások 
fedezetét biztosította:  

- mobil távközlési szolgáltatások; 
- áramkörök bérleti díja; 
- nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatás; 
- adatátviteli célú távközlési díjak; 
- postai szolgáltatások igénybevétele; 
- küldemények Állami Futárszolgálat útján történő továbbítása; 
- területi hírközpontok (TEHK) és MH tulajdonú kábelek fenntartása; 
- mikrohullámú hálózat karbantartása, fenntartása; 
- MH állandó telepítésű digitális központjainak karbantartása; 
- MH országos IT üzemeltetési rendszerének kialakítása; 
- mobil direkt bekötés szolgáltatás beszerzése (PBX); 
- közepes- és nagyteljesítményű szünetmentes energiaellátó rendszerek fenntartása; 
- objektumok alhálózatainak javítása. 

 
Az MH ARB központi költségvetési előirányzatai a fegyverzeti, az elektronikai, 

informatikai, közlekedési, páncélos és gépjármű, kiképzési, humán, műszaki, vegyivédelmi, 
mérésügyi, térképészeti feladatokkal összefüggő eszköz- és anyagbeszerzéshez, illetve 
szolgáltatáshoz, ivóvízminőség javításához, az EU V4 Harccsoport feladatai teljesítéséhez, a 
terrorellenes intézkedésekkel, valamint a migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos kiadásokat 
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tartalmazza. A 2016. évben rendelkezésre álló 40.166,7 MFt összegű előirányzatból 31.723,9 
MFt (79,0%) került felhasználásra az alábbi főbb feladatokra: 

- hazai gyakorlatok és kiképzések (1.879,2 MFt); 
- migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos feladatok (5.700,8 MFt); 
- MANS program (2,6 MFt); 
- inkurrens anyagok rendszerből történő kivonása (97,0 MFt); 
- terrorellenes intézkedésekkel kapcsolatos feladatok (437,9 MFt); 
- „Vízforrás 2013” és ivóvízminőség javításával kapcsolatos feladat (33,1 MFt); 
- Mistral rakéták beszerzése (3.749,9 MFt); 
- V4 EU harccsoport felállításával kapcsolatos kiadások (873,6 MFt); 
-  katasztrófavédelmi feladatok (131,2 MFt); 
-  híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (5.140,0 MFt); 
- Gépjármű Beszerzési Program (2.482,9 MFt); 
-  híradó, informatikai komplexumok hazai rendszerintegráló és beépítő program (154,0 

MFt); 
- katonai szervezet központi védelmi tevékenység (10.945,4 MFt); 
- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok (19,5 MFt). 
 
Az MH KKK központi költségvetési gazdálkodása keretében az MH közlekedési és 

szállítási feladatai, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások, eszközök beszerzése kerül 
végrehajtásra. A 2016. évre biztosított 1.077,5 MFt összegű módosított kiadási előirányzat 1.031,8 
MFt-ban (95,8%) teljesült, és az alábbi feladatokra biztosított fedezetet: 

 
- hazai gyakorlatok és kiképzések (53,1 MFt); 
- migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos feladatok (162,3 MFt); 
- V4 EU harccsoport felállításával kapcsolatos kiadások (67,0 MFt); 
- katonai szervezet működés-fenntartási feladatai (749,4 MFt). 

 
Nemzetközi gazdálkodási terület 

 
Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 
 

 
Pénzügyi előirányzatok: 

                                                                                                                                   MFt-ban 

Feladat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 1,8 0,0 1,8 

Nemzeti támogatás 2 669,6 2 649,6 20,0 

MH Katonai Képviselő Hivatal 301,7 305,5 -3,8 

MH Nemzeti Katonai Képviselet 133,8 139,6 -5,8 

MH Nemzeti Összekötő Képviselet 90,6 95,7 -5,1 

Összesen: 3 197,5 3 190,4 7,1 
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Logisztikai előirányzatok: 
                                                                                                                                   MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Nemzetközi tanfolyamok 14,5 13,6 0,9 

Kanadai repülőhajózó képzés 37,2 36,4 0,8 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 34,4 35,9 -1,5 

Multilaterális rendezvények 0,8 0,2 0,6 

Nemzeti támogatás 1 072,5 1 065,4 7,1 

Kétoldalú kapcsolatok 0,7 0,0 0,7 

Fegyverzet-ellenőrzési keret 1,1 0,4 0,7 

MH KFOR Kontingens 342,8 315,8 27,0 

Afrikai szerepvállalás 23,3 23,3 0,0 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 57,2 56,8 0,4 

UNFICYP 54,2 54,2 0,0 

Katonai megfigyelők 8,2 8,2 0,0 

Nemzeti támogatás 2,0 2,0 0,0 

AN-26-os pilóták kiadásai 15,2 14,0 1,2 

Afganisztáni szerepvállalás 621,5 608,6 12,9 

UNIFIL 1,1 1,1 0,0 

MH EUFOR Kontingens 166,3 166,3 0,0 

Légtérrendészeti feladatok 154,9 154,9 0,0 

Iszlám Állam elleni szerepvállalás 6 274,8 6 165,8 109,0 

Összesen: 8 882,7 8 722,9 159,8 
 
Összesen: 

                                                                                                                                    MFt-ban 

Feladat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

Pénzügyi 3 197,5 3 190,4 7,1 

Logisztikai 8 882,7 8 722,9 159,8 

Összesen: 12 080,2 11 913,3 166,9 
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 12.080,2 MFt módosított 
kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi feladatok kiadásaira nyújtott 
fedezetet:  

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai 
szerepvállalás, UNFICYP, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, UNIFIL, 
MH EUFOR Kontingens, légtérrendészeti feladatok, Iszlám Állam elleni 
szerepvállalás);  

- képviseletek (MH KKH, MH NKK, MH NÖK, nemzeti támogatás); 
- ellenőrzési keretek (fegyverzet-ellenőrzés); 
- nemzetközi tanfolyamok, képzések (nemzetközi tanfolyamok, kanadai repülőhajózó 

képzés); 
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- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések); 
- egyéb nemzetközi feladatok (multilaterális rendezvények, kétoldalú kapcsolatok, AN-

26-os pilóták kiadásai).  
  

A 2/1 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására biztosított  
12.080,2 MFt-os módosított előirányzat teljesítése 98,6%-os volt (11.913,3 MFt).  
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatások kiemelt 
előirányzat részesedése 20,4%-ot tett ki, összegszerűen ez 2.463,5 MFt-ot jelentett. A 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó részesedése 5,1%  
(623,6 MFt) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok 
részesedési aránya együttesen 25,5% volt (3.087,1 MFt). A személyi juttatások, valamint a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttesen 3.086,5 MFt-al (100,0%) 
teljesültek. 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 39,1%-ot tett ki, összegszerűen ez 

4.720,8 MFt volt, amely 4.647,9 MFt-tal (98,5%) teljesült. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatra jóváhagyott 2,0 MFt összegű 

módosított előirányzattal szemben (amely 0,2%-os részesedést tett ki a módosított 
előirányzatokból) nem került teljesítés könyvelésre.  

 
Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 

110,0 MFt volt (ez 0,9%-os részesedést jelentett), amely 99,8%-osan teljesült (109,8 MFt).  
 
A beruházások módosított előirányzatának részesedése 33,5% volt  

(4.056,7 MFt), amely 3.965,5 MFt összegben (97,8%) teljesült. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 

103,6 MFt volt (ez 0,8%-os részesedést tett ki), amely 100,0%-osan teljesült (103,6 MFt). 
 
A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz (12.080,2 MFt) képest  

12.002,2 MFt összegben, 99,4%-ban teljesültek az alábbiak szerint: 
− költségvetési támogatás előirányzata 9.549,0 MFt, amely 9.491,3 MFt összegben, 

99,4%-ban teljesült, 
− működési bevételek előirányzata 50,6 MFt, amely 32,5 MFt összegben,  

64,2%-ban teljesült, 
− működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 202,9 MFt, amely 

203,1 MFt összegben, 100,1%-ban teljesült, 
− a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata vonatkozásában módosított bevételi 

előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban 0,7 MFt teljesítés került könyvelésre, 
− a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 98,8 MFt, amely 95,7 MFt 

összegben, 96,9%-ban teljesült,  
− előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele 2.178,9 MFt összegben 

került felhasználásra. 
 
 

Vállalkozási tevékenység 
 

Az alcím szervezetei vállalkozási tevékenységet 2016-ban nem folytattak.  
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Vagyon alakulása 

 
Az alcím vagyona 69.543,6 MFt, mely az előző évhez (66.842,5 MFt) képest 

2.701,1 MFt-tal (4,0%-kal) növekedett. 
  
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 26.639,0 MFt, amely 1.527,3 

MFt-os (6,1%-os) növekedést mutat. Ennek oka, hogy a beruházás, alapításkori átvétel, 
vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedések 
meghaladták a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési 
szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog 
visszaadása, terv szerinti értékcsökkenések, egyéb csökkenések miatti vagyonváltozásokat. Ez az 
immateriális javak 58,2 MFt-os csökkenéséből és a tárgyi eszközök 1.585,5 MFt-os 
növekedéséből tevődik össze. 
Az alcímnél a nullára leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 60,1%-ról 
62,6%-ra növekedett. 
 

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 1.417,6 MFt-tal, azaz 
4,4%-kal nőttek, melynek oka a készletállomány növekedése. 

 
A pénzeszközök 606,4 MFt-os (11,1%-os) növekedést, a követelések  

106,8 MFt-os (2,7%-os), az egyéb sajátos elszámolások (743,3 MFt-os) csökkenést mutatnak. 
A szállítók év végi állománya jelentősen, 156,7 MFt-ról 0,6 MFt-ra csökkent, az előző 

évhez képest. 
 

A 2/1 alcímen a 2016. év folyamán 0,02 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre.  
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2/2. alcím: MH ÖHP és alárendelt szervezetei 
 

A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei költségvetési alcímen a következő katonai 
szervezetek (törzskönyvi azonosító számmal jelezve) költségvetési előirányzatai kerültek 
megtervezésre (intézmény törzskönyvi azonosító száma: 130202): 
 

− MH Összhaderőnemi Parancsnokság (714020), 
− MH 25. Klapka György Lövészdandár (702638), 
− MH 5. Bocskai István Lövészdandár (702935), 
− MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (702506), 
− MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (703657), 
− MH vitéz Bertalan Árpád 2. Különleges Rendeltetésű Ezred*,  
− MH 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj (713793) – megszűnt*, 
− MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (707259), 
− MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (703624), 
− MH Bakony Harckiképző Központ (703855)**, 
− MH Béketámogató Kiképző Központ (713759)**, 
− MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (713429), 
− MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (704841), 
− MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (713803), 
− MH 54. Veszprém Radar Ezred (704522), 
− MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (702605), 
− MH Pápa Bázisrepülőtér (711557), 
− MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (706768), 
− MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ (714262), 
− MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (790125). 

 
* Az MH vitéz Bertalan Árpád 2. Különleges Rendeltetésű Ezred 2016. január 1-jén jött 

létre a Magyar Honvédség különleges műveleti képességének átalakításával kapcsolatos egyes 
feladatokról szóló 61/2015. (XI. 4.) HM utasítás alapján. Az MH 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj, 
mint önálló költségvetési szerv 2015. december 31-én jogutódlással megszűnt. Feladatrendszere és 
személyi állománya átadásra került az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj 
részére, melynek megnevezése MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezredre 
módosult.  

 
** A honvédelmi felkészítést érintő szervezetátalakításról, a Honvédelmi Minisztérium 

szervezeti korszerűsítésével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások 
módosításáról szóló 29/2016. (V. 31.) HM utasítás alapján, 2016. július 1-jétől az MH Bakony 
Harckiképző Központ és az MH Béketámogató Kiképző Központ az MH ÖHP szolgálati 
alárendeltségéből az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság szolgálati 
alárendeltségébe került. Ugyanakkor az érintett katonai szervezetek költségvetési előirányzatainak 
nyilvántartása 2016. december 31-ig a 2/2 alcímen maradt.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés                                                                      2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 74 083,3 82 983,6 83 819,5 92 239,2 91 316,6 123,3% 99,0% 
  ebből: személyi juttatás 52 390,6 60 142,0 60 675,8 66 648,8 66 491,3 126,9% 99,8% 

Bevétel 937,1 477,3 477,3 12 334,0 12 264,1 
1308,7

% 99,4% 
Támogatás 73 790,7 82 506,3 83 342,2 78 282,2 78 282,2 106,1% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 1 125,2 - - 1 623,0 1 623,0 144,2% 100,0% 
Létszám (fő)  * 13 647 13 647 13 647 *  *  *  
* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 millió forintban egy tizedessel,  fő 

Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

A 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 82 983,6 477,3 82 506,3 60 142,0  13 647 
Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. 
törvény értelmében törvényi módosítás 

835,9   835,9 533,8 

  
Átcsoportosítás a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából, a 1226/2016. 
(V. 2.) Kormányhatározat alapján céltartalék 
terhére 159,7   159,7 125,7   
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi 
szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi 
ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM 
rendelet módosítása szerinti többlet személyi 
juttatások (honvédelmi ágazati pótlék) 
támogatása céltartalék terhére 320,4   320,4 252,3   
Fejezetek közötti megállapodások alapján 
biztosított előirányzat változás: BM-HM 
megállapodás (MFO missziókban a HM által 
ellátott BM állomány devizaellátmányának 
fedezete): 5,8 MFt  5,8   5,8 5,8   
Intézményi működési bevételek 
előirányzatosítása 144,3 144,3   -50   
Működési célú átvett pénzeszközök 124,5 124,5   124,5   
Működési célú támogatás áht-n belülről 11 571,3 11 571,3   8 471,4   
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről 16,6 16,6       
2015. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása 1 623,0 1 623,0   110,6   
Fejezeten belüli átcsoportosítás -5 545,9   -5 545,9 -3 067,3   
2016. évi módosított előirányzat 92 239,2 13 957,0 78 282,2 66 648,8 13 647 
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 Az alcímen a feladatok végrehajtására 82.983,6 MFt eredeti kiadási előirányzat 
került jóváhagyásra, mely az év folyamán 9.255,6 MFt-tal, 92.239,2 MFt-ra nőtt.  

 
Az előirányzatok 11,2%-os növekedésének fő okai:  
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény értelmében a törvényi módosítás az 
alcím eredeti előirányzatát megemelte (835,9 MFt), 

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016.  
(V. 2.) Kormányhatározat szerinti támogatás (159,7 MFt), 

- az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM 
rendelet módosítása alapján, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére biztosított többlet személyi juttatások  támogatása 
céltartalék terhére (320,4 MFt), 

- fejezetek közötti megállapodások alapján – az államháztartásért felelős miniszter 
engedélyével – végrehajtott előirányzat-átadás (5,8 MFt), 

- előző évi maradvány felhasználása (1.623,0 MFt),  
- a fejezeten belüli, alcímet érintő átcsoportosítás -5.545,9 MFt, 
- többlet előirányzat a működési bevételeken (az intézményi saját többlet bevételek 

keletkezése miatt, pl. Red Bull Air Race) 144,3 MFt,  
- a működési célú támogatás államháztartáson belülről (az Iszlám Állam elleni 

szerepvállalás érdekében) 11.571,3 MFt,  
- a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (az Iszlám Állam elleni 

szerepvállalás és az Országos Közfoglalkoztatási Program érdekében) 16,6 MFt, illetve 
- a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata (az Iszlám Állam elleni 

szerepvállalás és az Országos Közfoglalkoztatási Program érdekében) 124,5 MFt .  
 

A személyi juttatások 60.142,0 MFt-os eredeti előirányzata 66.648,8 MFt-ra, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.513,3 MFt-os eredeti 
előirányzata 17.264,2 MFt-ra módosult év közben többek között az alábbiak miatt: 

- az Ideiglenes Biztonsági Határzár, valamint a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzet kezeléséhez szükséges személyi kiadások finanszírozása;  

- a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. szerinti előirányzat emelés (Iszlám Állam 
elleni szerepvállalás);  

- az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása szerinti többlet személyi juttatások 
támogatása (céltartalék terhére); 

- a Kormány az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a költségvetési 
törvény 4. § (1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából, az 1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat alapján 
kapott pótelőirányzat. 
 

  

1776



 
 

 

A két kiemelt előirányzat 99,8%-ban (66.491,3 MFt), illetve 99,8%-ban  
(17.225,5 MFt-ban) teljesült, melyek együtt az alcím kiadási főösszegének 91,7%-át tették ki. 

 
A dologi kiadások 7.216,7 MFt összegű módosított előirányzatának teljesítése 6.511,5 

MFt (90,2%) volt, melyből legnagyobb arányban: 
- élelmezési szakterületen főként az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladatra, az 

alaptevékenységhez, nemzetközi feladatokra és a hazai gyakorlatokhoz, elsősorban 
üzemeltetési anyagok (pl. élelmiszer, egyéb berendezés, felszerelés, tisztítószer) 
beszerzésére és vásárolt élelmezésre (norma szerint ellátottak és alkalmazottak 
vásárolt élelmezése); 

- elhelyezési szakterületen elsősorban nemzetközi feladatok érdekében üzemeltetési 
szolgáltatásokra (pl. KFOR tábor üzemeltetés), valamint hazai feladatok 
tekintetében az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és a kiképzési oktatási és 
rekreációs központok üzemeltetése érdekében üzemeltetési anyagokra és 
karbantartási kisjavítási szolgáltatásokra;  

- páncélos- és gépjárműtechnikai területen főként az alaptevékenység, az 
Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat és a katasztrófavédelmi feladatok (országos 
nukleáris balesetelhárítási feladatokban való részvétel, az MH sugárfigyelő 
rendszerének – Automata Mérő- és Adatgyűjtő Rendszer, AMAR – üzemeltetése) 
érdekében üzemeltetési anyagokra, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra, 
valamint a nemzetközi feladatok területén bérleti és lízing díjakra (pl. Iszlám Állam 
elleni szerepvállalás feladat érdekében helyszíni gépjármű bérleti díjak), 

- pénzügyi dologi szakterületen légiirányítási szolgáltatásokra, nyelvképzésre és a 
saját bevételek után keletkező ÁFA befizetésre, illetve a nemzetközi feladatok 
tekintetében szolgáltatások igénybevételének kiegyenlítésére;  

- ruházati szakterületen üzemeltetési anyagokra (pl. munkaruha, védőruha, 
formaruha, ruházati kiegészítő felszerelés, írószer, irodaszer) és egyéb 
szolgáltatásokra (pl. mosatás) az alaptevékenységen kívül főként az Ideiglenes 
Biztonsági Határzár, a nemzetközi feladatok és a hazai gyakorlatok és kiképzések 
érdekében 

kerültek felhasználásra az előirányzatok. 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat teljesítése az alcím kiadási főösszegének 7,1%-át 

tette ki. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, temetési 

segély, születési támogatás) 450,0 MFt összegű előirányzatának teljesítése  
448,6 MFt (99,7%) volt, mely az alcím kiadási főösszegének 0,5%-a. 

 
Az egyéb működési célú kiadások 474,0 MFt módosított előirányzatának teljesítése 

474,0 MFt (100%) volt, amely alapvetően az alaptevékenység, a gépjármű beszerzési program, 
valamint az afganisztáni Nemzeti támogatás és az iraki Sivatagi Róka nemzetközi feladatok 
érdekében fejezeten belül, más alcímre került átadásra. Ez a kiemelt előirányzat az alcím kiadási 
főösszegének 0,5%-át tette ki. 

 
A beruházások módosított előirányzata összességében 168,7 MFt-ot tett ki, mely 148,9 

MFt-ban teljesült (88,2%). Az előirányzat elsősorban az alaptevékenység, az Ideiglenes 
Biztonsági Határzár feladat és nemzetközi feladatok érdekében került felhasználásra, elsősorban a 
munkahelyi körülmények javítását szolgáló kisértékű tárgyi eszközök és egyéb gépek, 
berendezések (pl. mosógép, kávéfőző, teafőző, hűtőszekrény, mikrosütő, televízió, futópad, 
kerékpár, kéziszerszámgépek, kerti kisgépek stb.) beszerzésére. A beruházások kiemelt előirányzat 
az alcím kiadási főösszegének 0,2%-át tette ki. 
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Az egyéb felhalmozási célú kiadásokra nem került jóváhagyásra eredeti előirányzat. Év 
közben maradvány-átadás címén 16,8 MFt-ra módosult az előirányzat, amely 100%-ban 
felhasználásra került a Nemzeti Támogatás Csoport tevékenységek fedezetére.  
 

A módosított kiadási előirányzat (92.239,2 MFt) összetétele az alábbiak szerint 
alakult:  személyi juttatások és járulékai 83.913,0 MFt (91,0%), dologi kiadások 7.216,7 MFt 
(7,8%), egyéb működési célú kiadások 474,0 MFt (0,5%), ellátottak pénzbeli juttatásai  
450,0 MFt (0,5%), beruházások 168,7 MFt (0,2%), egyéb felhalmozási célú kiadások  
16,8 MFt (0,0%), felújításokra nem került jóváhagyásra előirányzat. 

 
A módosított kiadási előirányzat 91.316,6 MFt összegben, 99,0%-ban került 

felhasználásra.  
 
Az alcím módosított előirányzatainak forrásait  – a 78.282,2 MFt összegű költségvetési 

támogatáson felül – 426,6 MFt működési bevétel, 11.571,3 MFt működési célú támogatás, 319,5 
MFt működési célú átvett pénzeszköz, 16,6 MFt felhalmozási célú támogatás, valamint 1.623,0 
MFt előző évi költségvetési maradvány képezte.  

 
A 2016. évre jóváhagyott 1.623,0 MFt összegű előző évi költségvetési maradvány teljes 

mértékben felhasználásra került, a következő feladatokra:  
- Iszlám Állam elleni szerepvállalás nemzetközi feladattal összefüggő maradvány 

átadás fejezeten belül, más alcímre, személyi juttatások és járulékai, valamint 
dologi kiadások (546,2 MFt); 

- egyéb nemzetközi feladatokkal (pl. KFOR, Nemzeti Támogatás Csoport, 
nemzetközi gyakorlatok stb.) összefüggő kötelezettségek kiadásai  
(395,6 MFt); 

- Ideiglenes Biztonsági Határzár feladat személyi juttatásai és járulékai, valamint a 
kapcsolódó dologi kiadások (416,3 MFt); 

- alaptevékenységhez kötődő szakanyag- és készletbeszerzések, szolgáltatások 
kiadásai, valamint beruházási kiadások (250,1 MFt);  

- nyelvképzés (6,2 MFt); 
- hazai gyakorlatok, kiképzések (5,4 MFt); 
- országos nukleáris balesetelhárítási feladatokban való részvételhez kapcsolódó 

kiadások (3,2 MFt). 
 

Az alcím 92,239,2 MFt összegű módosított kiadási előirányzatából a nemzetközi 
feladatokra biztosított előirányzatok összege 9.759,8 MFt, hazai előirányzatok tekintetében 
82.479,4 MFt-ot tesz ki a csapattagozat. 

  
A Magyar Honvédség egyes szervezetei feladatrendszerének módosításával és vezetési 

rendszerét érintő átalakításokkal kapcsolatos egyes feladatokról szóló 10/2015. (III. 26.) HM 
utasítás alapján, az MH logisztikai rendszerének átalakítása eredményeként, 2015. április  
10-től az alcímen központi feladatokat ellátó MH KKK  és MH LJ  az MH ÖHP (2/2 alcím) 
szolgálati alárendeltségéből az MH LK  (2/1 alcím) szolgálati alárendeltségébe került. Ez alapján a 
központi gazdálkodási terület kikerült az alcím gazdálkodásából.  

 
Az intézményi (csapat) hazai és nemzetközi előirányzatok fő jellemzői és felhasználási 

területeik a következők szerint összegezhetők: 
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 Intézményi (csapat) gazdálkodási terület 
(hazai) 

 
A 2016. évre eredetileg jóváhagyott 72.849,9 MFt kiadási előirányzat az év folyamán 

82.479,4 MFt-ra változott és 81.902,8 MFt  összegben, 99,3%-ban teljesült. Ezen előirányzatok 
biztosították az alcímhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, 
beleértve a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. A biztosított előirányzatok az alábbi feladatokra 
kerültek felhasználásra: 

 
- alaptevékenység (68.141,8 MFt), 
- Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítése feladat (12.959,1 MFt), 
- légiirányítási szolgáltatás igénybevételének díja (358,5 MFt), 
- Önkéntes Tartalékos Rendszer kiadásai (173,3 MFt), 
- közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások (105,3 MFt), 
- hazai gyakorlatok és kiképzések (57,9 MFt), 
- Red Bull Air Race légi és vízi parádé kiadásai (31,4 MFt), 
- nyelvképzés (27,4 MFt), 
- Csopak KORK üzemeltetés (22,1 MFt), 
- katasztrófavédelmi feladatok (11,5 MFt), 
- Badacsonylábdi Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központ (továbbiakban: KORK) 

üzemeltetés (8,6 MFt), 
- KatonaSuli program (3,5 MFt), 
- MH Sportbajnokság (2,4 MFt). 
 
A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások kiemelt előirányzat 60.817,6 

MFt-ot (73,7%), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.385,9 
MFt-ot (19,9%), együttesen a csapat-költségvetési előirányzatok 93,6%-át tették ki. Ezen két 
kiemelt előirányzat 60.625,3 MFt, illetve 16.344,3 MFt összegben, összességében 99,7%-ban 
teljesült.  

 
A dologi kiadások 4.681,3 MFt összegű módosított előirányzata a csapat-költségvetési 

előirányzatok 5,7%-át tette ki. Ez a kiemelt előirányzat 4.341,5 MFt összegben, 92,7% 
teljesült, és az alábbi főbb feladatok kerültek az előirányzatból végrehajtásra: 

- működési-fenntartási kiadások (2.207,9 MFt), 
- Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítése, őrzése (1.558,1 MFt), 
- légiirányítási szolgáltatás (358,5 MFt),  
- Önkéntes Tartalékos Rendszer kiadásai (66,4 MFt), 
- kiképzési feladatok (57,6 MFt),  
- nyelvképzés (27,4 MFt),  
- KORK-ok üzemeltetése (29,9 MFt), 
- katasztrófavédemi kiadások (11,5 MFt),  
- Red Bull Air Race légi és vízi parádé kiadásai (10,5 MFt),  
- közfoglalkoztatás program dologi kiadásai (7,8 MFt),  
- KatonaSuli program (3,5 MFt),  
- MH Sportbajnokságok (2,4 MFt). 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 450,1 MFt összegű módosított előirányzata – 

mely a csapat-költségvetési előirányzatok 0,5%-át tette ki – 448,6 MFt-ban, 99,7%-ban 
teljesült. Az alcímhez tartozó katonai szervezetek állományában szolgálatot teljesítők a 
felterjesztett igényeiknek megfelelően részesültek az alábbi juttatási formákban: 

- nevelési segély (310,5 MFt), 
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- tanévindítási hozzájárulás (81,9 MFt), 
- születési támogatás (42,1 MFt), 
- temetési segély (10,4 MFt), 
- intézményes temetési segély (3,4 MFt), 
- állományba tartozók kártérítése (0,3 MFt). 
 
Az egyéb működési célú kiadások 38,2 MFt-os előirányzata az alaptevékenységhez 

kapcsolódó költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség érdekében került 
felhasználásra 50,5 MFt összegben. 

 
A csapatköltségvetésekben biztosított beruházások 106,3 MFt összegű előirányzata 

 – mely a csapat-költségvetési előirányzatok 0,1%-át tette ki – 92,6 MFt-ban került felhasználásra 
az alábbi feladatokra: 

- működési-fenntartási kiadások (63,7 MFt), 
- Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítése (25,5 MFt), 
- közfoglalkoztatás (2,3 MFt), 
- KORK-ok üzemeltetése (0,8 MFt), 
- kiképzések (0,3 MFt). 
 
A hazai feladatok tekintetében a költségvetés bevételi oldalát – a 69.925,9 MFt összegű 

költségvetési támogatáson felül – 333,0 MFt működési bevétel, 11.534,8 MFt működési célú 
támogatás, 16,6 MFt felhalmozási célú támogatás, 669,1 MFt előző évi költségvetési 
maradvány-igénybevétel képezte. 
 

A 2016. év kiemelt feladataihoz tartoznak az Ideiglenes Biztonsági Határzár 
kiépítésével, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével összefüggő 
feladatok. Az alaptevékenység után ez a második legnagyobb volumenű kiadás az alcím 
gazdálkodásában. A feladat a csapat költségvetési előirányzatok 15,8%-át tette ki. (Emellett az 
alaptevékenységre fordított kiadások 83,2%-ot, az összes többi feladat együttvéve pedig 1%-ot tett 
ki a csapatköltségvetésen belül.)   

 
Az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladatra fordított kiadások: 
- személyi juttatások és annak járulékai (készenléti díj, túlszolgálat  

11.375,5 MFt), 
- élelmiszer, élelmezéssel kapcsolatos berendezés, felszerelés, szakmai anyag beszerzés, 

vásárolt élelmezés (1.308,5 MFt), 
- munkaruha, ruházati kiegészítő felszerelési anyag, mosatás, tisztítószer  

(64,8 MFt), 
- szállítási szolgáltatások (63,5 MFt), 
- járművekhez kapcsolódó üzemeltetési és egyéb anyagok, karbantartási, kisjavítási 

szolgáltatások (56,2 MFt), 
- egyéb dologi kiadásokra a fegyverzettechnikai-, repüléstechnikai-, elektronika, tábori 

híradási-, üzemanyag-, kiképzéstechnikai-,  műszaki-, számviteli,  
ügyviteli-, humán-, vegyivédelmi-, szerszám- és térképészeti szakterületeken (65,1 
MFt), 

- kisértékű tárgyi eszközök, gépek berendezések műszerek, egyéb berendezések 
felszerelések (25,5 MFt). 

 
Az intézményi gazdálkodási területen kiemelt figyelmet érdemel az évek óta tartó 

Országos Közfoglalkoztatási Program, melyben az alcímet érintően alábbi hat katonai szervezet 
vett részt a 2016. évben: 
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- MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (Székesfehérvár), 
- MH 93 Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (Székesfehérvár), 
- MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (Szentes), 
- MH Bakony Harckiképző Központ (Várpalota), 
- MH Pápa Bázisrepülőtér (Pápa), 
- MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok). 
A katonai szervezetek, 9-30 fő közötti létszámra kötöttek szerződést az őszi és a tavaszi 

időszakokra a területileg illetékes munkaügyi központokkal. Több katonai szervezet már a 
kezdetektől élt a lehetőséggel, de évről-évre újabb katonai szervezet is csatlakozik a programhoz. 
A közfoglalkoztatottak többnyire karbantartási munkálatokat végeznek.  
 

Nemzetközi gazdálkodási terület 
 

Az alcímen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 
 
Pénzügyi előirányzatok: 

                                                                                                                                   MFt-ban 

Feladat 
Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 2 350,8 2 375,4 -24,6 

Afrikai szerepvállalás 139,3 114,6 24,7 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 43,9 40,2 3,7 

UNFICYP 353,7 343,0 10,7 

Katonai megfigyelők 55,6 55,7 -0,1 

Nemzeti támogatás 50,0 50,0 0,0 

AN-26-os pilóták kiadásai 50,1 42,5 7,6 

Afganisztáni szerepvállalás 1 435,4 1 472,1 -36,7 

UNIFIL 11,8 11,2 0,6 

MH EUFOR Kontingens 757,1 749,5 7,6 

DCM feladatok 0,9 0,0 0,9 

Légtérrendészeti feladatok 1,9 0,1 1,8 

Iszlám Állam elleni szerepvállalás 2 006,8 2 011,9 -5,1 

Összesen: 7 257,3 7 266,2 -8,9 
 
Logisztikai előirányzatok: 

                                                                                                                                   MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 1 558,2 1 251,1 307,1 

Nemzetközi tanfolyamok 1,0 1,0 0,0 

Afrikai szerepvállalás 0,2 0,2 0,0 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 164,1 162,4 1,7 

UNFICYP 46,9 45,7 1,2 

Katonai megfigyelők 0,6 0,5 0,1 

Multilaterális rendezvények 1,2 1,2 0,0 
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Feladat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 

Fegyverzet-ellenőrzési keret 2,7 2,7 0,0 

Afganisztáni szerepvállalás 59,0 48,3 10,7 

MH EUFOR Kontingens 36,2 32,7 3,5 

Afganisztán, Holland ellentételezés 89,1 89,1 0,0 

Légtérrendészeti feladatok 1,3 1,3 0,0 

Iszlám Állam elleni szerepvállalás 542,0 511,4 30,6 

Összesen: 2 502,5 2 147,6 354,9 
 

Összesen: 
                                                                                                                                    MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány 

Pénzügyi 7 257,3 7 266,2 -8,9 

Logisztikai 2 502,5 2 147,6 354,9 

Összesen: 9 759,8 9 413,8 346,0 
 
 

Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen  
9.759,8 MFt módosított kiadási előirányzat került biztosításra, mely az alábbi nemzetközi 
feladatok kiadásaira nyújtott fedezetet:  

- válságkezelő és béketámogató műveletek (MH KFOR Kontingens, afrikai 
szerepvállalás, UNFICYP, katonai megfigyelők, afganisztáni szerepvállalás, UNIFIL, 
MH EUFOR Kontingens, DCM, légtérrendészeti feladatok, Iszlám Állam elleni 
szerepvállalás, Afganisztán, Holland ellentételezés);  

- képviseletek (nemzeti támogatás); 
- ellenőrzési keretek (fegyverzet-ellenőrzés); 
- nemzetközi tanfolyamok, képzések (nemzetközi tanfolyamok); 
- gyakorlatok (nemzetközi gyakorlatok és kiképzések); 
- egyéb nemzetközi feladatok (multilaterális rendezvények, AN-26-os pilóták kiadásai).  

 
A 2/2 alcímen a nemzetközi feladatokra biztosított 9.759,8 MFt módosított előirányzat 
teljesítése 96,5%-os volt (9.413,8 MFt).  
 

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a személyi juttatás kiemelt előirányzat 
részesedése 59,7%-ot tett ki, összegszerűen ez 5.831,2 MFt-ot jelentett. A munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó részesedése 9,0% (878,3 MFt) volt, így a személyi 
juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 
68,7% volt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 6.747,2 MFt-tal (100,6%) teljesültek. 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzat részesedése 26,0%-ot tett ki, összegszerűen ez 

2.535,4 MFt volt, amely 2.170,2 MFt-tal (85,6%) teljesült.  
 
Az egyéb működési célú kiadások 435,7 MFt-os módosított előirányzat részesedése 

4,5 %-os volt, amely 423,4 MFt-tal (97,2%) teljesült.  
 
A beruházások kiemelt előirányzat 62,4 MFt-os módosított előirányzata 
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(0,6%-os részesedés az alcímre biztosított módosított előirányzatból) 56,2 MFt-tal (90,2%) 
teljesült.  

 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 

16,8 MFt volt (ez 0,2%-os részesedést tett ki), amely 100,0%-osan teljesült  
(16,8 MFt). 
 

A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz (9.759,8 MFt) képest  
9.382,1 MFt összegben, 96,1%-ban teljesültek az alábbiak szerint: 

− költségvetési támogatás előirányzata 8.356,3 MFt, melyből 8.018,0 MFt, 96,0%-ban 
került finanszírozásra, 

− működési bevételek előirányzata 93,6 MFt, amely 90,7 MFt összegben  
96,9%-ban teljesült, 

− működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 36,5 MFt, amely 
nem teljesült, 

− a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 319,5 MFt, amely 100%-ban 
realizálódott, 

− előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele 953,9 MFt összegben 
került felhasználásra. 

 
Vállalkozási tevékenység 

 
Az alcím vállalkozási tevékenységet 2016-ban nem folytatott.  
 

Vagyon alakulása 
 

Az alcím vagyona 46.787,0 MFt, mely az előző évhez (47.193,4 MFt) képest  
406,4 MFt-tal (0,9%-kal) csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 
összesen 2.169,1 MFt-os, azaz 7,8%-os csökkenést mutat, melynek oka a hiány, selejtezés, 
megsemmisülés, a térítésmentes átadás-átvétel, valamint a költségvetési szerv, társulás 
alapításkori átadás-átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás-átvétel, vagyonkezelői jog 
visszaadása miatti csökkenés volt. Ez az immateriális javak 0,5 MFt-os növekedéséből és a tárgyi 
eszközök 2.169,6 MFt-os csökkenéséből tevődik össze. 
Az alcímnél a nullára leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 71,6%-ról 
75,5%-ra növekedett. 

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest  
2.191,7 MFt-tal, azaz 12,7%-kal nőtt, melynek oka a készletállomány növekedése. 

A pénzeszközök 847,2 MFt-os (54,1%-os) csökkenést, a követelések 401,4 MFt-os 
(62,3%-os), az egyéb sajátos elszámolások 16,7 MFt (132,7%-os) növekedést mutatnak. 
A szállítók állománya az év során 91,2 MFt-tal csökkent, így az év végi állomány 297,4 MFt. 

A 0202 alcímen a 2016. év folyamán 2,2 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. 
Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre 
elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően 
került sor. 
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3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 
 

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 709594 
Honlapjának címe: www.knbsz.gov.hu 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés                                                                      
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 5/1. 5/4. 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 14 532,7 13 726,8 13 726,8 18 812,5 18 271,6 125,7% 97,1% 

  ebből: személyi juttatás 6 227,2 7 814,4 7 814,4 7 225,8 7 225,8 116,0% 100,0% 

Bevétel 209,3 150,0 150,0 4 680,7 4 676,3 
2234,3

% 
99,9% 

Támogatás 14 545,3 13 576,8 13 576,8 13 848,6 13 848,6 95,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 61,3 - - 283,2 283,2 462,0% 100,0% 

Létszám (fő)  * 869 869 869 *  *  *  

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 millió forintban egy tizedessel,  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

A 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 13 726,8 150,0 13 576,8 7 814,4 869 
Átcsoportosítás a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából, a 1226/2016. 
(V. 2.) Kormányhatározat alapján céltartalék 
terhére 

1,6   1,6 1,2   

Intézményi működési bevétel 
előirányzatának csökkentése  

-54,1 -54,1       

Működési célú átvett pénzeszközök 4,3 4,3  0,5  
Működési célú támogatás áht-n belülről 3 192,6 3 192,6   18,7   
Felhalmozási bevételek 4,1 4,1       
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17,1 17,1       
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről 1 366,7 1 366,7       
2015. évi maradvány jóváhagyása 283,2 283,2   1,2   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 270,2   270,2 -610,2   
2016. évi módosított előirányzat 18 812,5 4 963,9 13 848,6 7 225,8 869 

 
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (továbbiakban: KNBSZ) a nemzetbiztonsági 

szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (Nbt.) meghatározott – hírszerző, elhárító, 
védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés 
eszközrendszerével működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek 
érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének 
védelmében. A gazdálkodás fő célja, az Nbt. 6. §-ban meghatározott alaptevékenység logisztikai, 
költségvetési, pénzügyi és számviteli szakfeladatainak egységes elvek alapján történő hatékony és 
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központosított végrehajtása volt. 
A KNBSZ 2016-ban 26 képviseletet működtetett, katonadiplomáciai területen mintegy 40 

országban képviselte Magyarország érdekeit. A KNBSZ-t a 2016. év során jelentős szervezeti 
átalakítás nem érintette. A szervezeti egységek szakterületüknek és alaprendeltetésüknek 
megfelelően szervezték, koordinálták és végezték a technikai eszközök műszaki fejlesztését, 
üzemeltetését, továbbá a költségvetési és pénzgazdálkodást, illetmény- és bérgazdálkodást, a 
szervezeti működtetés logisztikai és műszaki biztosítását, valamint működtették a számviteli 
információs rendszereket.  

 
A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 13.726,8 MFt kiadási előirányzat állt 

rendelkezésre, amely az év során 37,0%-kal nőtt, így 18.812,5 MFt-ra módosult. Ebből a 
működési költségvetés részaránya 88,9% (16.718,2 MFt), a felhalmozási kiadásoké pedig 11,1% 
(2.094,3 MFt) volt.  

 
Az eredeti előirányzat jelentős mértékű emelkedése a 2015. évi maradvány  

(283,2 MFt), a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja 
finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából az 1226/2016. (V. 2.) Kormány- határozat 
alapján biztosított bérkompenzáció (1,6 MFt), a felhalmozási célú átvett pénzeszköz és 
felhalmozási célú támogatás (1.383,8 MFt), működési célú támogatás és működési célú átvett 
pénzeszközök (3.196,9 MFt), működési és felhalmozási bevételek  
(-50,0 MFt), valamint fejezeten belüli átcsoportosítás (270,2 MFt) miatt következett be. 

 
A személyi juttatások 7.814,4 MFt eredeti előirányzat az év folyamán  

7.225,8 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó  
2.002,0 MFt eredeti előirányzat év közben 1.928,8 MFt-ra csökkent. A két kiemelt előirányzat 
7.225,8 MFt-ban (100,%-ban), illetve 1.921,1 MFt-ban (99,6%-ban) teljesült. 

 
A módosított kiadási előirányzatból a dologi kiadások 39,5%-ot tettek ki. A dologi 

kiadások kiemelt előirányzat eredeti 3.810,0 MFt-os összege az év folyamán 
 – előirányzatok biztosításával, átcsoportosításokkal – 7.432,5 MFt-ra módosult és  
7.409,7 MFt-ban (99,7%) teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton elszámolt fontosabb kiadások a 
szervezet működéséből fakadó speciális működési kiadás, élőerős őrzésvédelmi feladat kiadásai, a 
migrációs nyomás kezelésével és Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítésével kapcsolatosan 
felmerült, illetve a terrorellenes intézkedések megvalósításával kapcsolatos működési költségek 
voltak. 

 
A módosított kiadási előirányzatból az ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2%-ot képviseltek. 

Az év során 35,8 MFt módosított előirányzat került kiadásra, amely – születési támogatás, 
nevelési segély, temetési segély jogcímeken – 99,7%-ban teljesült. 

 
Az egyéb működési célú kiadások 95,3 MFt-os módosított előirányzata 100,0%-ban 

felhasználásra került. A felmerült befizetési kötelezettség, önrevízió teljesítése (2,5 MFt), illetve 
alcímek közötti maradványátadás (92,8 MFt) történt meg ezen kiemelt előirányzaton. 

 
A beruházások eredeti előirányzata év közben 208,2%-kal, 243,5 MFt-ra növekedett, 

amely a kiadási előirányzatok között 1,3%-os részarányt képviselt. A felhasználás 230,4 MFt 
(94,6%) volt, a fel nem használt összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került 
nyilvántartásba vételre.  

 
A módosított kiadási előirányzatból a felújítások 9,7%-ot tettek ki. Eredeti előirányzattal a 

cím nem rendelkezett, amely év közben 1.833,7 MFt-ra módosult a KNBSZ központi 
objektumainak kialakításával, felújításával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében, mely 
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felhasználása 73,1%-ban teljesült. A KNBSZ épületeinek energetikai fejlesztésére 2016. év végén 
befolyt 366,7 MFt KEHOP felújítási projekthez kapcsolódó pályázati forrás várhatóan 2017. év 
végéig felhasználásra kerül.  

 
Az egyéb felhalmozási kiadások 17,1 MFt módosított előirányzatából – dolgozóknak 

nyújtott egyéb kölcsönként – 13,2 MFt került felhasználásra (77,2%). 
 
A 18.812,5 MFt-os módosított kiadási előirányzat összességében 18.271,6 MFt összegben, 

97,1%-ban került felhasználásra.  
 
A költségvetés bevételi oldalát a költségvetési támogatáson (13.848,6 MFt) túl a működési 

bevételek (95,9 MFt), a felhalmozási bevételek (4,1 MFt), a működési célú támogatások (3.192,6 
MFt, a terrorellenes intézkedésekkel és az Ideiglenes Biztonsági Határzár feladataival 
kapcsolatban), a működési célú átvett átvett pénzeszközök (4,3 MFt), a felhalmozási célú 
támogatások (1.366,7 MFt a terrorellenes intézkedésekkel, valamint KEHOP energiahatékonysági 
beruházással kapcsolatban), a felhalmozási célú átvett pénzeszköz – kölcsönök visszatérülése – 
(17,1 MFt), valamint az előző évi maradvány igénybevétele (283,2 MFt) képezte.  

 
A címen jelentkező 283,2 MFt összegű 2015. évi előirányzat-maradvány a következő 

feladatokra nyújtott fedezetet: speciális működési kiadásokra (173,9 MFt), egyéb más jellegű 
szolgáltatások kiadásaira (10,1 MFt) és ÁFA kiadásokra (2,8 MFt), beruházásokra  
(0,9 MFt), alcímek közötti maradvány-átadásra (92,8 MFt), önrevízió teljesítésére (2,5 MFt), 
valamint bérkompenzációra és annak járulékaira (0,2 MFt). Az előző évi maradványként 
jóváhagyott 283,2 MFt felhasználása 100,0%-ban realizálódott. 

 
A cím 2016. évről áthúzódó maradványának összege 536,5 MFt, az alábbi főbb 

feladatokkal kapcsolatban merült fel:  
 
– KEHOP program maradványa (366,7 MFt), 
– terrorellenes intézkedések megvalósításával kapcsolatos kiadások (136,0 MFt), 
– személyi juttatások, intézményi beruházási kiadások (4,4 MFt) 
– központi gazdálkodás keretében más alcímen történő felhasználás érdekében 

maradvány-átadás (29,4 MFt). 
 
A címen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 
 
Pénzügyi előirányzatok:              
                                                                                                                        MFt-ban 

Feladat Módosított előirányzat Teljesítés Maradvány 
Afganisztáni szerepvállalás 41,6 41,6 0,0 

Iszlám Állam elleni szerepvállalás 415,9 415,9 0,0 

Összesen: 457,5 457,5 0,0 
 
Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra az alcímen 457,5 MFt módosított kiadási 

előirányzat került biztosításra, mely az afganisztáni szerepvállalás, valamint a Iszlám Állam elleni 
szerepvállalás feladat kiadásaira nyújtott fedezetet.  

 
A 3-as címen, nemzetközi feladatokra, a dologi kiadások kiemelt előirányzaton biztosított 

457,5 MFt módosított előirányzat teljesítése 100,0%-os volt.  
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A költségvetési bevételek módosított előirányzata (457,5 MFt) szintén 100,0%-ban 
teljesült az alábbiak szerint: 

− költségvetési támogatás előirányzata 180,6 MFt, amely 100,0%-ban realizálódott, 
− működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 237,0 MFt, amely 

100,0%-ban realizálódott, 
− előző évi költségvetési előirányzat-maradvány igénybevétele 39,9 MFt összegben került 

felhasználásra. 
 
A KNBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, abból bevétele nem keletkezett. 
 
A vezetők a szakanyagnem-felelősök bevonásával szervezték az eszközök ütemezett és 

gazdaságos felhasználását, valamint koordinálták a belső átcsoportosítások végrehajtását, 
amelynek következtében sikerült biztosítani az éves működési feltételek finanszírozásához 
szükséges költségvetési fedezet gazdaságos és hatékony felhasználását. 

 
A célszerű és takarékos gazdálkodás eredményeként a 2016. évben a címnek tartozás- és 

adósságállománya – az áthúzódó fizetési kötelezettségeken túl – nem keletkezett. 
 
  

1787



 
 

 

6. cím: MH Egészségügyi Központ  
 

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 714163 
Honlapjának címe: www.honvedkorhaz.hu 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés                                                                      
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányz
at 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2016. évi 
módosíto

tt 
előirányz

at 

2016. 
évi 

tény 
5/1. 5/4. 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 34 962,6 28 048,6 28 048,6 37 628,4 36 283,0 103,8% 96,4% 
  ebből: személyi juttatás 14 364,0 15 304,3 15 304,3 16 393,0 16 314,4 113,6% 99,5% 
Bevétel 23 543,3 22 235,5 22 235,5 30 784,1 30 749,8 130,6% 99,9% 
Támogatás 11 133,8 5 813,1 5 813,1 6 777,8 6 777,8 60,9% 100,0% 
Előirányzat-maradvány 352,0 - - 66,5 66,5 18,9% 100,0% 
Létszám (fő)  * 3 402 3 402 3 402 *  *  *  

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 millió forintban egy tizedessel,  fő 

Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

A 2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

28 048,6 22 235,5 5 813,1 15 304,3 3 402  

Átcsoportosítás a központi 
költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása 
érdekében történő felhasználása 
céljából, a 1226/2016. 
(V. 2.) Kormányhatározat alapján 
céltartalék terhére 268,3   268,3 211,3   
A rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1594/2016. (X. 28.) 
Kormányhatározat alapján - Budapesti 
Víz Világtalálkozó 

0,8   0,8 0,6   

Az életpályához kapcsolódó, a 
honvédelmi szervezeteknél 
foglalkoztatott közalkalmazottak 
részére a honvédelmi ágazatban 
foglalkoztatottak közalkalmazotti 
jogviszonyával összefüggő egyes 
kérdések rendezéséről szóló 27/2008. 163,9   163,9 129,0   
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Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

(XII. 31.) HM rendelet módosítása 
szerinti többlet személyi juttatások 
(honvédelmi ágazati pótlék) 
támogatása céltartalék terhére 
Fejezetek közötti megállapodások 
alapján biztosított előirányzat változás: 
rezidensképzés HM-EMMI-EK 
keretszerződés alapján (több 
összegből): 102,1 MFt 102,1   102,1 80,4   
Intézményi működési bevétel 
előirányzatosítása 542,0 542,0       
Működési célú átvett pénzeszközök           
Működési célú támogatás áht-n belülről  7 514,1 7 514,1   677,9   
Felhalmozási célú támogatás áht-n 
belülről 492,5 492,5       
2015. évi maradvány jóváhagyás 66,5 66,5   24,6   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 429,6   429,6 -35,1   
2016. évi módosított előirányzat 37 628,4 30 850,6 6 777,8 16 393,0 3 402 
 

Az MH Egészségügyi Központ (továbbiakban: MH EK) a honvédelem és rendvédelem 
egészségügyi területén ellátandó speciális állami egészségügyi feladatokat látja el.  

 
Az Állami Egészségügyi Központ 2007. július 1-jén alakult meg a központi egészségügyi 

szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2044/2007. (III. 13.) Kormányhatározattal módosított 
2009/2007. (I. 30.) Kormányhatározatban szereplő szervezetek átszervezésének eredményeként. 
Az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ 2011. november 15-i hatállyal olvadt be 
az akkori MH Honvédkórház szervezetébe, ezzel a Központ szerepe kibővült a honvédelem és 
rendvédelem egészségügyi területén ellátandó speciális állami egészségügyi feladatokkal. Az 
intézmény a korábbi évek során végrehajtott szervezeti racionalizálás következtében a 2016. 
évben már csak 8 telephelyen látta el kettős feladatrendszerét. A 2015. év januárjában született 
döntés értelmében: MH EK-hoz került az újpesti Károlyi Kórház területi ellátási feladatrendszere 
is, mely magával hozta a kapcsolódó OEP finanszírozás egy részét (6155 súlyszám = 923,3 MFt), 
ezzel mintegy 10%-os betegforgalom növekedést eredményezett. 

 
A 2016. évben realizálódott a Károlyi Kórház ellátási feladatainak MH EK által történő 

átvétele, továbbá az MH EK szervezetének belső átalakítása a fő feladata – a honvéd egészségügyi 
rendszer működőképességének fenntartása, az igényjogosultak egészségügyi biztosítása, a területi, 
fővárosi ügyeleti rend szerinti ellátási kötelezettség alapján jó színvonalú egészségügyi ellátás 
biztosítása – érdekében. Az MH EK meglévő bázisán végrehajtotta a szervezetének átalakítását és 
kialakította a Gyógyító és Betegellátó Intézetet, az Egészségügyi Szervezési Intézetet és a 
Speciális Rendeltetésű Centrumot az Orvos igazgatóság alá rendelte. 

 
Az MH EK az Egészséges Budapestért Program egyik kiemelt régióvezető kórháza, ahol 

fejlesztés, beruházás keretében első lépésként infrastrukturális fejlesztésekre került sor. A 
fejlesztések célja a Honvédkórház Budapest első regionális, egy telephelyen lévő teljes körű, 
multidiszciplináris ellátást nyújtó intézménnyé tétele. 
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Az intézmény alaprendeltetési feladatai ellátása keretében végez járó-beteg, aktív 

fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális szakellátást és kutatást, valamint végzi a védelem 
egészségügyi, preventív medicina, a repülő-egészségügyi ellátási, a tudományos kutatás-fejlesztési 
feladatokat és az egészségügyi biztosítás vonatkozásában a honvédelmi szervezetek egészségügyi 
ellátását és továbbképzését. Az intézet a szakmai gyakorlati oktatás mellett más intézmények 
szakmai gyakorlatának és vizsgáztatásának biztosítását is ellátja, a Semmelweis Egyetem Oktató 
Kórháza címet viseli 2012. év októbere óta. Külföldi csoportok részére intézeti bemutatók 
szervezésében is élen járó, valamint magas színvonalú akkreditált szakdolgozói tudományos 
napok szervezése terén is kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

 
Az intézmény célja – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan ellátása mellett – az MH 

egészségügyi képességének további fejlesztése, a minőségi paraméterek növelése, a 
betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek lehető 
legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése. 

Az intézmény és a fenntartó továbbra is elkötelezett a Semmelweis Tervben az  
MH EK-ra kirótt nagy szakmai kihívást jelentő feladatok végrehajtásával kapcsolatban. A területi 
ellátási kötelezettség és progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl 
kiemelt prioritás a speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és 
családtagjaik, nyugdíjasaik) magas szakmai színvonalú ellátása. Az MH EK kiemelt feladata az 
előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi kötelezettségeiből származó feladatainak 
végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi támogatása, az egészségügyi haderővédelmi 
szervek állományának egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint a 
katasztrófavédelem, mely biztosításához az MH EK részt vesz a KEHOP 1.6.0 uniós projektben. 

 
Kiemelt feladatot jelentett 2016. évben az Ideiglenes Biztonsági Határzár és a „KÖZÖS 

AKARAT” feladatok egészségügyi és közegészségügyi-járványügyi biztosítása. Az MH 
Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat egészségügyi hatósági felügyeleti tevékenysége a 
műveletek során folyamatos és naprakész volt. A hatósági tevékenység mellett szakemberei 
tanácsadóként is segítették a feladatok végrehajtását. 

 
Az aktív fekvőbeteg ellátás tekintetében az intézmény 2016. évi teljesítmény volumen 

korlát (a továbbiakban: TVK) kerete 70.071,74 súlyszám volt, melyből  
1.010 súlyszám átcsoportosításra került a járóbeteg ellátás TVK-jához. A teljesített éves súlyszám 
69.684,08, melynek teljes összege 11.365,6 MFt volt. Az összes aktív fekvőbeteg ellátásból 
származó teljesítmény finanszírozásra került az OEP által. 

Az intézmény 2016. évi átlagos case-mix indexe (CMI) 1,37 amely a finanszírozási esetek 
összetételét költségigényesség szempontjából jellemzi, és meghaladja az országos átlagot 
(1.16415). A költségigényesebb, súlyosabb esetek ellátása azt mutatja, hogy az intézmény 
egyetemi klinikai színvonalon végzi a legsúlyosabb, legösszetettebb kezelést igénylő betegek 
ellátását. 

 
A 2016-os finanszírozási évben az esetszámok növekedésének (4,3%) hatására az 

ágykihasználtság némileg nőtt (74,4%-ról 76,9%-ra). 
 
A címen a feladatok végrehajtására 28.048,6 MFt eredeti kiadási előirányzat került 

jóváhagyásra, mely az év folyamán 9.579,8 MFt-tal (34,2%), 37.628,4 MFt-ra módosult. 
 
A módosított kiadási előirányzat (37.628,4 MFt) összetétele az alábbiak szerint alakult: 

személyi juttatások és járulékai 20.987,3 MFt (55,8%), dologi kiadások 15.102,8 MFt (40,1%), 
ellátottak pénzbeli juttatásai 112,9 MFt (0,3%), egyéb működési célú kiadások 12,4 MFt (0,0%), 
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beruházások 1.413,0 MFt (3,8%). 
 
A személyi juttatások 15.304,3 MFt-os eredeti előirányzata 16.393,0 MFt-ra, a 

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.202,6 MFt-os eredeti 
előirányzata 4.594,3 MFt-ra módosult az év folyamán a tényleges kifizetéseknek megfelelően. A 
2016. évben fokozatosan jelentkező többlet OEP bevételek előirányzatosítása, az évvégi várható 
teljesítési adatokat figyelembe véve, a személyi juttatások eredeti előirányzatát 530,0 MFt-tal, míg 
a közterhekét 240,0 MFt-tal növelte, melyek túlnyomórészt a személyi állomány önként vállalt 
többletmunkáira kifizetett juttatások fedezetét biztosították. A személyi juttatások módosított 
előirányzata 99,5%-ban (16.314,4 MFt), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzata 99,6%-ban (4.577,2 MFt) teljesült. A két kiemelt előirányzat 
felhasználása a cím összes kiadásainak 57,6%-át tette ki. A 2016. év folyamán hazai forint 
juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. 

A dologi kiadások előirányzata az eredeti (8.254,8 MFt) előirányzathoz képest  
6.848,0 MFt-tal 15.102,8 MFt-ra emelkedett, és 97,4%-ban, 14.712,5 MFt összegben teljesült. Az 
előirányzat növekedés alapvetően az alábbiaknak köszönhető: 

– az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról 
szóló 388/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet alapján, a 2016. szeptember 30-ig lejárt 
szállítói állomány kifizetésére biztosított pótelőirányzatnak; 

– a HM tárcától kapott, szintén az adósságállomány csökkentésére biztosított 
pótlólagos forrásnak; 

– a „KEHOP-1.6.0/18-2016-00006 katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése felhívás 
keretében megvalósítandó a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ katasztrófa-
egészségügyi képességek fejlesztése” fedezetére biztosított pótelőirányzatnak; 

– az eredeti előirányzathoz képest befolyt többlet OEP bevételek teljesülésének; 
– valamint az intézményi beruházási kiadásokról történt előirányzat-átcsoportosításoknak. 

 
A kiadási előirányzatok közül, az ellátottak pénzbeli juttatásainak eredeti előirányzatára 

71,9 MFt került jóváhagyásra, mely az év során 41,0 MFt-tal, 112,9 MFt-ra emelkedett, és 99,6%-
ban, 112,5 MFt összegben teljesült, mely nevelési segélyre, tanévindítási hozzájárulás kiadásaira, 
szülési támogatásra, valamint temetési segélyre került felhasználásra. 

 
Egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem került jóváhagyásra, azonban 

az év során 12,4 MFt módosított összeg került biztosításra, amely 12,4 MFt-ban, azaz 100,0%-ban 
teljesült.  

 
Beruházásokra 215,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely év közben 

1.413,0 MFt-ra emelkedett, és 39,2%-ban, 554,0 MFt összegben teljesült. Az előirányzat 
növekedést túlnyomó részét az alábbiak eredményezték: 

– a „KEHOP-1.6.0/18-2016-00006 katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése felhívás 
keretében megvalósítandó a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ katasztrófa-
egészségügyi képességek fejlesztése” uniós pályázatra biztosított pótelőirányzat  
(492,5 MFt); 

– az E6222/8562-1/2016 nyilvántartási számon létrejött támogatási szerződés az  
OEP-pel, a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedései 
támogatása céljából év végén pótelőirányzat került biztosításra  
(361,4 MFt). 
 
A működési költségvetés bevételekre 1.200,0 MFt eredeti előirányzat került 

jóváhagyásra, melynek összege év közben 1.742,0 MFt-ra változott, és 99,1%-ban,  
1.726,4 MFt összegben teljesült. A teljesítés emelkedése nagymértékben az alábbiaknak volt 
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köszönhető: 
– az előző évi lejárt követelésekből 113,7 MFt megtérült; 
– a saját hatáskörben kezelt bevételi lehetőségek közül az értékesített egészségügyi 

szolgáltatások után realizált bevételek a 2016. évben a 2015. évhez képest  
320,0 MFt-tal növekedtek 927,5 MFt-ra (amely 33%-os növekedést jelentett); 

– a klinikai vizsgálatok területén a 2016. év során 124 különböző kutatás folyt, ennek 
következtében a 2016. évben a kiszámlázott tételek összege 164,8 MFt, amely a tavalyi év 
azonos időszakához képest 28,4 MFt többletet mutat (20,9%-os növekedést jelentett). 
 
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül kiemelt előirányzaton 

évközben 492,5 MFt módosított előirányzat került biztosításra a KEHOP-1.6.0/18-2016-00006 
európai uniós pályázat keretében, mely az év során 100,0%-ban felhasználásra került. 

 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton a 2016. 

évben 21.035,5 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 28.549,6 MFt-ra módosult és 
28.530,9 MFt összegben, 99,9%-ban teljesült.  

Ezen kiemelt előirányzaton belül az OEP bevételek 2016. évi eredeti előirányzata 
21.035,5 MFt volt, mely évközben 6.990,8 MFt-tal nőtt, így 28.026,3 MFt-ra változott és 28.013,5 
MFt összegben, azaz 99,9%-ban teljesült. Az előirányzat emelkedése alapvetően az MH EK 
működőképességének fenntartásával összefüggő teljesítés finanszírozási növekményéből 
származó többlet OEP bevételből (2.004,9 MFt), a Kormány az egészségügyi szakellátást nyújtó 
közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló  
388/2016. (XII. 2.) rendelete alapján adósság konszolidációból (4.349,3 MFt), az OEP-pel létrejött 
támogatási szerződés értelmében (361,4 MFt), valamint az évvégi többlet OEP bevétel MH EK 
részére történő kiutalásából (275,2 MFt) adódott. 

 
A költségvetési támogatásra 5.813,1 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 

év közben 964,7 MFt-tal, 6.777,8 MFt-ra emelkedett, és 100,0%-ban, 6.777,8 MFt összegben 
teljesült. Az előirányzat-növekedést a 2016. évben a személyi juttatásokkal összefüggésben, a 
központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat alapján biztosított 
kompenzáció; az életpályához kapcsolódóan, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak többlet személyi juttatásaira, illetve a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez 
szükséges további források biztosításáról szóló 1682/2015. (IX. 24.) Kormányhatározatban 
meghatározott Ideiglenes Biztonsági Határzár és a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
kezelésével összefüggésben a résztvevők díjazásának fedezetére biztosított többlet költségvetési 
támogatás eredményezte. 

 
Az MH EK előirányzatai tartalmazzák a katonai egészségügyi feladatok végrehajtását 

biztosító fejezet szintű központi logisztikai előirányzatokat is. A központi előirányzat és 
teljesítés alakulásában a katonai szervezetek ellátása érdekében végzett tevékenységek, illetve a 
nemzetközi missziók egészségügyi ellátásának kiadásai és bevételei szerepelnek. A cím központi 
logisztikai kiadásainak eredeti előirányzata összességében 337,1 MFt volt, mely év közben 69,3 
MFt-tal (20,6%-kal) 406,4 MFt-ra emelkedett és 343,2 MFt összegben teljesült. Az előirányzatok 
egészségügyi szakanyagokra, valamint egészségügyi tárgyi eszközök beszerzésére, felhalmozási 
és dologi előirányzatokon kerültek biztosításra. 

 
A 2015. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összege 66,5 MFt volt, amely  

100,0%-ban teljesült. A költségvetési-maradvány gyógyszer, vegyszer, egészségügyi 
szakanyagok, valamint gyógyászati szolgáltatások igénybevételére került felhasználásra.  
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A címen a 2016. évben 1.311,1 MFt kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány keletkezett, amelyből 91,8 MFt személyi juttatás és járulékai, 579,6 MFt dologi 
kiadások, valamint 639,7 MFt beruházások kiemelt előirányzaton kerül a 2017. évben 
felhasználásra, mely az alábbi feladatokkal kapcsolatban merült fel: 

– általános csapat tagozat szintű tevékenység felhasználása keretében a Szent Sebestyén 
patika áru és göngyöleg kiadásainak fedezetére, védelem-egészségügyi feladatok 
végrehajtása során beszerzendő tárgyi eszközökre (407,3 MFt); 

– általános központi tagozat szintű tevékenység felhasználása keretében 
gyógyszerkészítmények, vegyszerek, drogprevenciós mintavételi egységdobozok, valamint 
mentőautók beszerzése, illetve veszélyes hulladékszállítással kapcsolatos feladatokra (28,5 
MFt); 

– MH EK Védelmi egészségügyi felszerelés biztosítása (106,8 MFt); 
– drogprevenciós program központi feladata (8,7 MFt); 
– V4 EU harccsoport feladata (0,1 MFt); 
– MH EK Szent Sebestyén patika részére (1,8 MFt); 
– nemzetközi feladatok (47,2 MFt); 
– ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása (4,7 MFt); 
– KEHOP feladathoz kapcsolódóan (706,0 MFt). 

 
A címen az alábbi nemzetközi feladatok kerültek végrehajtásra: 

 
Logisztikai előirányzatok: 
                                                                                                                      MFt-ban 

Feladat Módosított 
előirányzat Teljesítés Maradvány 

MH KFOR Kontingens 28,7 22,7 6,0 

Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések 2,7 0,6 2,1 

UNFICYP 5,1 5,1 0,0 

Katonai megfigyelők 1,7 1,7 0,0 

Afganisztáni szerepvállalás 4,6 4,6 0,0 

MH EUFOR Kontingens 0,3 0,3 0,0 

Iszlám Állam elleni szerepvállalás 131,6 119,7 11,9 

Összesen: 174,7 154,7 20,0 
 
Nemzetközi feladatokkal összefüggő kiadásokra a címen 174,7 MFt módosított kiadási 

előirányzat került biztosításra, mely a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, az  
MH KFOR Kontingens, az UNFICYP, a katonai megfigyelők, az Afganisztáni szerepvállalás, az 
MH EUFOR Kontingens, valamint az Iszlám Állam elleni szerepvállalás feladatok kiadásaira 
nyújtott fedezetet. 

A 6-os címen nemzetközi feladatokra biztosított 174,7 MFt módosított előirányzat 
teljesítése 88,6%-os (154,7 MFt) volt.  

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a dologi kiadások kiemelt előirányzat 
részesedése 74,9%-ot tett ki, összegszerűen ez 130,9 MFt volt, mely 110,9 MFt-os összeggel 
teljesült (84,7%).  

 
A beruházások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 43,8 MFt volt 

(25,1%), amely 43,8 MFt-tal teljesült (100,0%). 
 
A kiadások forrását költségvetési támogatás biztosította, mely teljes összegben  
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(174,7 MFt) teljesült. 
 

Vállalkozási tevékenység 
 

A cím vállalkozási tevékenységet 2016-ban nem folytatott.  
 

Vagyon alakulása 
 

A cím vagyona 8.386,0 MFt, mely az előző évhez képest 625,7 MFt-tal 
(8,1%-kal) nőtt. 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 236,7 MFt-tal 
(8,6%-kal) csökkent. Ez az immateriális javak 7,7 MFt-os és a tárgyi eszközök 228,9 MFt-os 
csökkenéséből tevődik össze.  

A címnél a nullára leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 75,8%-
ról 82,0%-ra növekedett.  

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest 20,6 MFt-tal, 
azaz 1,5%-kal csökkent.  

A pénzeszközök nyitó állománya 46,3 MFt, míg a záró állománya 1.279,7 MFt, mely 
1.233,4 MFt-os (27,6-szeres) növekedést jelent. A követelések 352,1 MFt-tal (9,8%-kal) 
csökkentek és megjelent -6,3 MFt egyéb sajátos elszámolás és 8,0 MFt aktív időbeli elhatárolás. 

A szállítók év végi állománya 2.600,9 MFt, mely az előző évihez képest  
1.297,7 MFt-tal csökkent. 

 
A címen a 2016. év folyamán 5,5 MFt behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez 

elsősorban magánszemélyek előző év(ek)i hátraléka, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná 
történő minősítésre elévülés miatt, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor. 
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7. cím: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 
 
Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816014 
Honlapjának címe: www.kratochvil.hu 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés                     2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 259,7 272,1 272,1 287,5 283,8 109,3% 98,7% 

  ebből: személyi juttatás 196,2 207,0 207,0 218,7 216,8 110,5% 99,1% 

Bevétel 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 100,0% 100,0% 

Támogatás 256,2 272,1 272,1 284,9 284,9 111,2% 100,0% 

Előirányzat-maradvány 5,9 - - 2,5 2,5 42,4% 100,0% 

Létszám (fő)  * 55 55 55 *  *  *  

* A Hvt. 40. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat. 
 

Előirányzat-módosítások levezetése 
 millió forintban egy tizedessel,  fő 

Megnevezés Kiadás  Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

A 2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 272,1 0,0 272,1 207  55 
Átcsoportosítás a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása érdekében 
történő felhasználása céljából, a 
1226/2016. (V. 2.) Kormányhatározat 
alapján céltartalék terhére 1,9   1,9 1,5   
Az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi 
szervezeteknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére a honvédelmi 
ágazatban foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet 
módosítása szerinti többlet személyi 
juttatások (honvédelmi ágazati pótlék) 
támogatása céltartalék terhére 5,2   5,2 4,1   
Intézményi működési bevétel 
előirányzatosítása   0,1 0,1       
2015. évi előirányzat-maradvány 
jóváhagyása 2,5 2,5   0,1   
Fejezeten belüli átcsoportosítás 5,7   5,7 6   
2016. évi módosított előirányzat 287,5 2,6 284,9 218,7  55 
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A 2016. évben a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium a 2013. augusztus 
1-jei fenntartóváltást követően a harmadik teljes költségvetési évét kezdte meg. Az iskolában az 
érettségire és a szakmai vizsgára felkészítő oktatás és kollégiumi nevelés az Emberi Erőforrások 
Miniszterének 2015/2016-os és 2016/2017-es tanévre vonatkozó rendeletei, az intézményi 
munkaterv és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve annak végrehajtási 
rendeletei alapján történt. Az intézményben folyó speciális honvédelmi nevelést, a katonai 
alapismeretek tantárgy oktatását az intézményi pedagógiai program és házirend szabályozta. 2016. 
szeptember 1-jével a szakközépiskolai oktatás és érettségire épülő szakképzés a 9. évfolyamtól 
felmenő rendszerben szakgimnáziumi oktatással bővült. 

Az intézmény szakmai felügyeletét a 2016. évben a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti 
Államtitkársága és a HM TKH, majd átszervezést követően a HM TKKF látta el. 

 
Az iskola részt vett a 2016. évi pedagógusok előmeneteli és minősítési rendszerében. A 

közalkalmazottak és a pedagógus életpályába tartozó munkavállalók személyügyi munkája 
megfelelően működött. 

 
2016-ban a tavaszi érettségi és szakmai vizsgák, valamint az őszi szakmai vizsgák rendben 

lezajlottak. A vonatkozó jogszabályok és rendeletek alapján a pedagógusoknak járó 
vizsgafelügyeleti, az érettségi és OKJ szakmai vizsgákkal kapcsolatos javító-, kérdező tanári díjak 
kifizetésre kerültek. Az intézmény oktató-nevelő munkája, honvédelmi pályára irányítása nemcsak 
Debrecen városában és környékén, hanem országosan is kimagasló eredményeket ért el és hírnevet 
szerzett. 

 
Az intézménynél alapvetően közalkalmazottak dolgoznak, 2016-ban 12 fő katona állomány 

volt az iskolához vezényelve az MH rendelkezési állományából. A katonaoktatók szolgálati 
elöljárója a honvédelmi miniszter utasítása alapján az iskola igazgatója. 

 
A címen a feladatok végrehajtására 272,1 MFt eredeti kiadási előirányzat került 

jóváhagyásra, mely az év folyamán 15,4 MFt-tal (5,7%), 287,5 MFt-ra nőtt. 
 
A módosított kiadási előirányzat (287,5 MFt) összetétele az alábbiak szerint alakult: 

személyi juttatások és járulékai 280,0 MFt (97,4%), dologi kiadások 3,1 MFt (1,1%), egyéb 
működési célú kiadások 2,4 MFt (0,8%), ellátottak pénzbeli juttatásai 2,0 MFt (0,7%). 
Beruházásokra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra és felújításokra nem került jóváhagyásra 
előirányzat, tekintettel arra, hogy ezen feladatok érdekében biztosításra kerülő előirányzatok az 
ellátó MH 5. Bocskai István Lövészdandár részére kerültek biztosításra (pl. pályabefedés). 

 
Az előirányzatok 5,7%-os növekedésének fő okai: 

– a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016.(V. 2.) Kormányhatározat 
szerinti támogatás céltartalék terhére (1,9 MFt), 

– az életpályához kapcsolódó, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak 
részére a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosítása 
alapján, a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére biztosított 
többlet személyi juttatások támogatása céltartalék terhére (5,2 MFt), 

– a működési bevételeken többlet előirányzatként (0,1 MFt), 
– előző évi maradvány felhasználása (2,5 MFt), 
– a fejezeten belüli, alcímet érintő átcsoportosítás (5,7 MFt). 
 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 207,0 MFt, mely az év folyamán  
218,7 MFt-ra, a munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti 
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előirányzata 64,4 MFt, mely az év folyamán 61,3 MFt-ra módosult a tényleges kifizetéseknek 
megfelelően. Az előirányzatok a személyi juttatások esetében 99,1%-ban (216,8 MFt-ban), a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 99,8%-ban 
(61,2 MFt-ban) teljesültek. 

 
A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 98,0%-át tette ki. 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 0,1 MFt, mely év közben 3,1 MFt-ra növekedett, a 

kapcsolódó teljesítés 1,8 MFt (58,1%) volt, melyet az intézmény kizárólag alaptevékenysége 
ellátására (pénzügyi dologi kiadások) fordított. A dologi kiadások kiemelt előirányzat 
felhasználása a cím összes kiadásainak 0,6%-át tette ki. 

 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai (pl. nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, temetési 

segély) eredeti előirányzata 0,6 MFt, mely az év folyamán 2,0 MFt-ra módosult, a teljesítés 1,6 
MFt (80,0%) volt, mely a cím összes kiadásainak 0,6%-a. 

 
Az egyéb működési célú kiadások esetében eredeti előirányzat nem volt tervezve,  

2,4 MFt-os módosított előirányzatának teljesülése 2,4 MFt (100%) volt, amely részben fejezeten 
kívüli maradványátadásként került felhasználásra (0,4 MFt a Miniszterelnökség részére), illetve 
beutalásra került a HM fejezet maradvány-elszámolási számlára (2,0 MFt). Ez a kiemelt 
előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 0,8%-át tette ki. 

 
A módosított kiadási előirányzat 283,8 MFt-os összegben, 98,7%-ban került 

felhasználásra. 
 
Az intézményt az MH logisztikai ellátási, utaltsági rendjének megfelelően az MH 5. 

Bocskai István Lövészdandár látja el, így az intézmény részére a dologi kiadások kiemelt 
előirányzaton főként a belföldi kiküldetési és a kincstári számlavezetési kiadások, illetve az egyéb 
más jellegű szolgáltatások (külső megbízási díjak) kerültek elszámolásra. A 96/2013. HM KÁT-
HVKF együttes intézkedés kiadásával szabályozásra kerültek a logisztikai, egészségügyi és 
ingatlan üzemeltetési, híradó, informatikai és információvédelmi feladatok. Az intézmény 
üzemeltetését a parkgondozás, takarítás, portai szolgálat, gondnoki feladatok és asztalos 
karbantartás kivételével a HM EI Zrt. látja el. A megtartott és üzemeltetésbe bevont feladatokkal 
az intézmény működtetése biztonságos és gazdaságos. 

 
A cím módosított előirányzatainak forrásait  a 284,9 MFt (99,1%) összegű költségvetési 

támogatáson felül 0,1 MFt működési bevétel, valamint 2,5 MFt (0,9%) előző évi költségvetési 
maradvány képezte. 

 
A 2016. évre jóváhagyott 2,5 MFt összegű előző évi költségvetési maradvány teljes 

mértékben felhasználásra került. Az előirányzatból 0,1 MFt az alaptevékenység érdekében 
személyi juttatások és járulékai kiadásokra került felhasználásra, 0,4 MFt kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványként a Miniszterelnökség részére került átadásra, 2,0 MFt a HM fejezet 
maradvány-elszámolási számlára került beutalásra. 
 

Nemzetközi gazdálkodási terület 
 
Az alcím nemzetközi feladatok végrehajtásában nem volt érintett a 2016. évben. 
 

Vállalkozási tevékenység 
 

Az alcím vállalkozási tevékenységet a 2016. évben nem folytatott.  
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Vagyon alakulása 

 
A cím vagyona 3,7 MFt, mely az előző évhez képest 1,1 MFt-tal (42,3%-kal) nőtt.  
 
A 0700 címen a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi 

eszközök és befektetett pénzügyi eszközök) és forgóeszközök (készletek) nem szerepelnek a 
mérlegben, így a vagyon növekedését a pénzeszközök 1,2 MFt-os növekedése és a követelések 0,1 
MFt-os csökkenése okozza. 
 

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben. 
 
A 0700 címen a 2016. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre. 
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C) Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
8/2 alcím: Ágazati célelőirányzatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 13 981,1 11 534,9 11 534,9 13 317,2 17 400,4 124,5% 130,7% 
Bevétel 1,2 0,0 0,0 274,0 274,0 22833,3% 100,0% 
Támogatás 14 063,0 11 534,9 11 534,9 12 633,6 17 304,3 123,0% 137,0% 
Költségvetési maradvány 326,5 0,0 0,0 409,6 409,6 125,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 11 534,9  11 534,9 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− a HM és a KKM közötti, az új NATO székház 

finanszírozásával kapcsolatos megállapodások 
szerinti fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 

-406,8  -406,8  

− 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 409,6 409,6   
− Fejezeti kezelésű előirányzat bevétele 274,0 274,0   
− Fejezeten belüli átcsoportosítás 1 505,5  1 505,5  
2016. évi módosított előirányzat 13 317,2 683,6 12 633,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat 11 534,9 0,0 11 534,9 
Módosítások kedvezményezettenként       
‒ saját intézménynek 2 189,1  683,6  1 505,5 
  = működésre, ebből: 1 779,5 274,0 1 505,5 
    átcsoportosítással adott/kapott forrással 1 505,5 0,0  1 505,5 
  működési bevételi többlet 0,9 0,9 0,0 
  működési célú támogatás áht-n belülről 273,1 273,1 0,0 
  = tovább finanszírozásra 409,6 409,6 0,0 
    előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 409,6 409,6   0,0  
‒ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -406,8 0,0 -406,8 

 
a HM és a KKM közötti, az új NATO székház 
finanszírozásával kapcsolatos megállapodások szerinti 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 

-406,8 0,0  -406,8 

2016. évi módosított előirányzat 13 317,2 327,7 12 633,6 

 
NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 

alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM)  
 
A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 100,0 MFt volt, mely előirányzat a 

NATO és az EU részére felajánlott készenléti alegységek felkészülése és alkalmazása során 
felmerülő kiadások biztosítása érdekében került megtervezésre.  
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Tekintettel arra, hogy az alegységek a 2016. évben nem kerültek lehívásra, ezért a teljes 
előirányzat átcsoportosításra került a „Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású 
védelmi alapjaihoz” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 - - 
 

Előirányzat-módosítások levezetése  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  100,0  100,0 0,0 

Módosítások jogcímenként     

− Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján 

-100,0  -100,0  

2016. évi módosított előirányzat 0,0  0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként         millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,0 0,0 100,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek    
  = működésre, ebből:    
   átcsoportosítással adott/kapott forrással -100,0 0,0 -100,0 
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 

 
 A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímcsoport a 
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása és a Honvédelem 
érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímeket foglalja magában. 

A HM fejezet a civil szervezetek részére a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és 
felhasználásának szabályairól szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendeletben foglaltak szerint 531,5 MFt 
támogatást nyújtott, elsősorban sport, kulturális, hadisírgondozó, hagyományőrző célokra, továbbá 
tudományos tevékenységre, valamint érdekképviseleti és ún. ernyőszervezetek működési és 
programtámogatására. 

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása 
 

A jogcím eredeti előirányzata 45,0 MFt-ot tett ki. Év közben 10,5 MFt összegű előirányzat 
átcsoportosításra került a tárca egyéb feladataira. A módosított előirányzat terhére a civil 
szervezetek részére kiírt kulturális pályázatok fedezetére 8,5 MFt, a sportegyesületek támogatására 
9,5 MFt, a hagyományőrző pályázat keretében 14,1 MFt került biztosításra. A keletkezett 2,4 MFt 
összegű költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                            
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 38,9 45,0 45,0 34,5 32,1 82,5% 93,0% 
Támogatás 38,9 45,0 45,0 34,5 34,5 88,7% 100,0% 
Költségvetési maradvány 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése                                               millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 45,0  45,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése 
alapján  

-10,5  -10,5  

2016. évi módosított előirányzat 34,5 0,0 34,5 0,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként        millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 45,0 0,0 45,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
‒ saját intézménynek    
 = működésre, ebből:    
    átcsoportosítással adott/kapott forrással -10,5  -10,5 
2016. évi módosított előirányzat 34,5 0,0 34,5 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként    

millió forintban, egy tizedessel 

2016. évi teljesítés levezetése Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− egyéb (civil szervezetek 40 db) 32,1 0,0 32,1 
Összes kifizetés 32,1 0,0 32,1 

 
 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása 

 
A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcím 

előirányzatai terhére az alábbi szervezetek részesültek támogatásban: 
 
- A Budapesti Honvéd Sportegyesület részére a 2016. évben 354,0 MFt került biztosításra, 

mellyel a sportegyesület a HM igényének megfelelően hatékonyan segíti elő a hivatásos és 
szerződéses állomány fizikai felkészítését, hozzájárul az igényjogosult állomány 
egészséges életmódjának fenntartásához, továbbá sportolói részt vesznek a HM és az MH 
toborzói tevékenységében is. Ezenkívül a 2016. évben a tárca  sportolási lehetőségeit 
részben biztosító, 1134 Budapest, Dózsa György út 53. sz. alatti ingatlan (hrsz. 27999) 
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területén, az egyesület birkózó szakágának sportolói számára tornaterem és szociális blokk 
kialakításához szükséges felújítási, illetve karbantartási munkálatokra nyújtott támogatást.  
 

- A Kapunyitás Közhasznú Alapítvány részére 22,9 MFt került átutalásra, amelyből az 
Úrkúton található ingatlanon sportpálya került kiépítésre. A HM Tábori Lelkész Szolgálat 
állományába tartozók sportolási, rekreációs, hitéleti feladatainak biztosítása érdekében a 
HM, a Budapest-Pesterzsébet Központi Református Egyházközösség és a Kapunyitás 
Közhasznú Alapítvány között kötött együttműködési megállapodás került megkötésre. 

 
- A Magyar Hadtudományi Társaság részére tudományos programok, konferenciák 

szervezésére, hadtudományi kiadványok elkészítésére 5,0 MFt került átutalásra. 
 

- A Honvéd Kulturális Egyesület részére 6,0 MFt került biztosításra, melyet az Egyesület 
a katonakultúra terjesztésére, ápolására és a civil közönség irányába történő bemutatására 
használt fel. Katonaművészek kiállításainak szervezésével, honvédelmi hagyományőrző 
programok rendezésével, valamint az MH-ban a kultúra terjesztésével járult hozzá a 
szervezet alkalmazottainak művelődéséhez.  
 

- Támogatási szerződés keretében a Honvédszakszervezet, a Honvédségi Dolgozók 
Szakszervezete, a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége és a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége részére összességében 16,0 MFt támogatást nyújtott a tárca az 
érdekképviseleti munkájuk végzéséhez. 
 

- Az ún. ernyőszervezetek (Honvédség és Társadalom Baráti Kör Országos Szövetsége, 
Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, Magyar Tartalékosok Szövetsége, 
Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, Honvéd Sportegyesületek 
Országos Szövetsége) támogatására 69,0 MFt került felhasználásra. A támogatás a 
szervezetek programjainak és működési költségeinek, valamint a tárcával közösen 
megrendezett programok megvalósításának forrásául szolgált. 

 
- A Magyar Atlanti Tanács részére 5,0 MFt került folyósításra, amelyet a Tanács a 

transzatlanti működés erősítése, fejlesztése, az atlanti eszmeiség terjesztése, az európai-
atlanti elvek integrálása, valamint az atlanti és a nemzetközi gondolatok összehangolása 
érdekében használt fel. 

 
- A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 

támogatására 1,5 MFt került átutalásra a szerződésben foglalt feladatok végrehajtására. A 
Szövetség az újkori magyar hadtörténelem hadirokkantjait, hadiözvegyeit, hadiárváit és 
családtagjaikat tömörítő egyesületek összefogása érdekében végez feladatokat, 
jogsegélyszolgálatot működtet. A Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete számára 0,5 
MFt  került kiutalásra a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. 

 
- A Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület ukrán, szlovák, román és szerb területen 

segíti a hősi halottak kutatását és magyar katonasírok, külhoni emlékművek gondozását, 
szakmai konferenciák szervezését. A szervezet támogatása érdekében 3,0 MFt került 
biztosításra. 
 

- Katonai hagyományőrző szervezetek (Batthyány Lovas Bandérium Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület és a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző- és Sportegyesület) 
részére összesen 3,0 MFt került kiutalásra. A támogatottak rendezvényeken biztosítottak 
hagyományőrző jelenlétet. 
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- A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület a 
második világháborúban harcoló katonákat tömöríti, programjaik kegyeleti jellegűek, de 
programjaikkal, rendezvényeikkel egyéb társadalmi rétegeket (pl. ifjúság, képzőművészek) 
is bevonnak. A 2016. évben összesen 8,0 MFt támogatásban részesültek. 
 

- A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 0,5 MFt támogatásban részesült, 
konferencia kiadványok létrehozása céljából.   

 
- A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete részére a fiatal generáció egészséges 

életmódra nevelését és a sport értékeinek népszerűsítését célzó rendezvénysorozat 
létrehozására 5,0 MFt támogatást nyújtott a tárca.  
 

 
A jogcím eredeti előirányzata 134,0 MFt volt. Év közben fejezeti hatáskörben fejezeten 

belül 365,4 MFt került átcsoportosításra a törvényi sorra. A módosított előirányzat összege (499,4 
MFt) megegyezik a teljesített kiadások összegével. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 179,0 134,0 134,0 499,4 499,4 279,0% 100,0% 
Támogatás 179,0 134,0 134,0 499,4 499,4 279,0% 100,0% 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése                                              millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 134,0  134,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben 354,9  354,9  
− Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján  
10,5  10,5  

2016. évi módosított előirányzat 499,4 0,0 499,4 0,0 
 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 134,0 0,0 134,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
‒ saját intézménynek    
 = működésre, ebből:    
    átcsoportosítással adott/kapott forrással 365,4  365,4 
2016. évi módosított előirányzat 499,4 0,0 499,4 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− egyéb (civil szervezetek 24 db) 499,4 247,5 251,9 
Összes kifizetés 499,4 247,5 251,9 

 
 
Hadisírgondozás támogatása 
 
A Hadisírgondozás támogatása jogcímcsoport a I. világháborús hadisírok és emlékművek 

felújításának pályázati támogatása, a Civil szervezetek hadisírgondozással kapcsolatos 
tevékenységének pályázati támogatása, valamint a Civil szervezetek hadisírgondozással, 
hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcímeket foglalja magába. 

 
A Magyarországon fellelhető I. világháborús hadisírok rendbehozatalához szükséges 

eszközök biztosításáról szóló 1551/2016. (X. 13.) Kormányhatározatban rendelkezett a Kormány 
arról, hogy az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása 
jogcímre a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben a 
fejezet részére jóváhagyott előirányzatokon felül legfeljebb 2.000,0 MFt költségvetési forrás 
kerüljön biztosításra. 
Továbbá elrendelte a tárca részére, hogy a települési önkormányzatok és egyéb, hadisírokkal 
érintett ingatlanokat (temetőket) fenntartó egyházak részére pályázatot írjon ki. 
 
A 2016. évben a fenti jogcímek vonatkozásában kifizetés kizárólag a Civil szervezetek 
hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcímen történt. 
 
 

Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének 
támogatása 
 
 
A tárcánál végrehajtott szervezeti változások következtében a hadisírgondozással kapcsolatos 
tevékenységek 2016. szeptember 1-től a HM tárcán belül más szervezethez kerültek át, mely 
indokolta a jogcím létrehozását. 
 

A 2016. évben a jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Miniszteri hatáskörű 
átcsoportosítás eredményeképpen 6,0 MFt került a jogcímre biztosításra két civil szervezet 
feladataihoz kapcsolódóan. 

 A megkötött támogatási szerződések keretében hadtörténeti tanösvény kialakítására 3,0 
MFt került átutalásra az Eötvös József Börtönügyi Egyesület részére, valamint az első világháború 
során, Délvidéken, a mai Szerbia területén található Újvidék és Zombor hadikórházaiban elhunyt 
hősi halottak adatainak és temetkezési helyének kutatása érdekében 3,0 MFt került folyósításra a 
Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány számára.  

  A módosított előirányzat összege megegyezik a teljesített kiadások összegével. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 - 100,0% 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 - 100,0% 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése                                              millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0  0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben 6,0  6,0  
2016. évi módosított előirányzat 6,0 0,0 6,0 0,0 

 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként         
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek    
 = működésre, ebből:    
    átcsoportosítással adott/kapott forrással 6,0  6,0 
2016. évi módosított előirányzat 6,0 0,0 6,0 
 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− egyéb (civil szervezetek 2 db)  6,0 0,0 6,0 
Összes kifizetés 6,0 0,0 6,0 
 
 

Nonprofit korlátolt felel ősségű társaságok támogatása 
 

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 1.435,0 MFt-ot tett ki. Fejezeti hatáskörű 
átcsoportosítás eredményeként az előirányzat 94,6 MFt összeggel megemelésre került állami 
többletfeladatok (különböző rendezvényeken való megjelenéshez szükséges népszerűsítő, 
promóciós tárgyakkal történő ellátás, az MH-t népszerűsítő könyv és folyóirat valamint szakmai 
könyv és folyóirat megjelentetése, a KatonaSuli programban történő részvétel) ellátása érdekében. 

 
Év közben a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezelése érdekében a 

Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség számára elrendelt 2016. évi feladatok 
végrehajtásának finanszírozására – a BM fejezet költségvetésében szereplő felülről nyitott fejezeti 
kezelésű előirányzat túllépésére vonatkozó, és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez 
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szükséges források biztosításáról szóló 1541/2016. (X. 13.) Kormányhatározat alapján – megkötött  
támogatási szerződésekkel a BM által a HM tárca részére kormányzati forrás folyósítására került 
sor.  

A lehívott bevételből a magyar-román határszakaszon a geodéziai kiadásokhoz 
kapcsolódóan felmerült kerítés nyomvonalának kitűzése feladatra 112,9 MFt, továbbá a magyar-
román határszakaszon már kitűzött pontok ellenőrzését és pótlását magába foglaló geodéziai 
munkálatok végrehajtása érdekében, a feladathoz használt gépjárművek és szaktechnikai eszközök 
cseréje, illetve működőképességük biztosítása céljából 160,2 MFt került biztosításra. 

 
A módosított előirányzat összege (1.802,7 MFt) megegyezik a teljesített kiadások 

összegével. 
 

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatos információk és adatok 
részletesen megtalálhatóak az A.) Általános Indoklás rész 3.4. pontjában. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                 
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 1 801,3 1 435,0 1 435,0 1 802,7 1 802,7 100,1% 100,0% 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 273,1 273,1 - 100,0% 
Támogatás 1 801,3 1 435,0 1 435,0 1529,6 1529,6 84,9% 100,0% 

 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 435,0  1 435,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben 94,6  94,6  
− a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges 

források biztosításáról szóló 1541/2016. (X. 13.) 
Kormányhatározat alapján lehívott összegekre a BM 
és a HM között megkötött támogatási szerződések 
értelmében biztosított kormányzati forrás 

273,1 273,1 0,0  

2016. évi módosított előirányzat 1 802,7 273,1 1 529,6 0,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 435,0 0,0 1 435,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
‒ saját intézménynek    
  = működésre, ebből:    
    átcsoportosítással adott/kapott forrással 94,6  94,6 
‒            más fejezet előirányzatából:       

  
a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez 
szükséges források biztosításáról szóló 
1541/2016. (X. 13.) Kormányhatározat alapján 

273,1 273,1  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
lehívott összegekre a BM és a HM között megkötött 
támogatási szerződések értelmében biztosított 
kormányzati forrás 

2016. évi módosított előirányzat 1  802,7 273,1 1 802,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    
− nonprofit korlátolt felelősségű társaságok (2 db) 1 802,7 1 802,7 0,0 
Összes kifizetés 1 802,7 1 802,7 0,0 

 
Nemzetközi kártérítés 

 
A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem tervezett a tárca. Az évközi módosítások 

eredményeként 94,4 MFt előző évek költségvetési maradványa került jóváhagyásra, és 0,9 MFt 
működési bevétel került előirányzatosításra. A módosított előirányzat összegéből 4,9 MFt került 
felhasználásra a károk megtérítésére. A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi 
kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, azok 
pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi 
kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. 
rendelet előírásainak megfelelően történik. 
 
Az előirányzat 90,4 MFt összegű maradványa kötelezettségvállalással terhelt. 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      
2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 1,6 0,0 0,0 95,3 4,9 306,3% 5,1% 
Bevétel 1,2 0,0 0,0 0,9 0,9 75,0% 100,0% 
Költségvetési maradvány 94,8 0,0 0,0 94,4 94,4 99,6% 100,0% 
 
 
 
 
Előirányzat-módosítások levezetése  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− előző évek költségvetési maradványának 

igénybevétele 
94,4 94,4   

− bevétel előirányzatosítása 0,9 0,9   
2016. évi módosított előirányzat 95,3 95,3 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek    
 =  működésre, ebből:    
      intézményi működési bevételi többlet 0,9 0,9  

  = tovább finanszírozásra    

   előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 94,4 94,4   

2016. évi módosított előirányzat 95,3 95,3 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    
− magánszemély (3 fő) 0,9 0,0 0,9 
− gazdasági társaság (3 db) 0,2 0,0 0,2 
− egyéb (külföldi védelmi minisztérium) 3,8 0,0 3,8 
Összes kifizetés 4,9 0,0 4,9 
 
 
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP) 
 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja (NATO Security 
Investment Programme, NSIP) magyarországi végrehajtásával kapcsolatos 2016. évi feladatok az 
alábbi területekre terjedtek ki: 

- költségvetési tervezés és gazdálkodás; 
- jogharmonizáció folyamatos fenntartása; 
- Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) titkárság; 
- képességcsomagok megvalósítása (nem nyilvános adatok). 
 
A korábbi éveknek megfelelően a 2016. évben is folytatódott a NATO Biztonsági 

Beruházási Program keretén belül a Magyarországot érintő képességcsomagokban (capability 
package, továbbiakban: CP) foglalt projektek végrehajtása. Az aktuális fejlesztések végrehajtása, 
illetve az előírt képességek elérését célzó-, a repülőterek fejlesztésére vonatkozó új beruházások 
megtervezése mellett két további új képességcsomag kidolgozása is megtörtént. A 2016-ban 
jóváhagyásra került képességcsomagokat is figyelembe véve a Magyarországot érintő 11 CP 122 
projektje közül jelenleg 60 van folyamatban. 

 
 
A 2016. évben elért eredmények közül kiemelt jelentőségűek a pápai és kecskeméti 

katonai repülőterek fejlesztése. 
 
Az NSIP programok keretében megvalósuló beruházások hazai pénzügyi fedezetét az 

ágazati célelőirányzatokon belül, a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 
jogcímcsoporton jóváhagyott előirányzat képezte. A pénzforgalom a Magyar Államkincstár által 
vezetett kincstári körhöz tartozó pénzforgalmi lebonyolítási, illetve 2016. december 15-től fejezeti 
számlán történt.  
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Az eredeti előirányzat  kiadási előirányzat (2.290,5 MFt) 304,2 MFt előző évi 

kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal megemelésre került. A módosított 
előirányzat 80,96%-ban került felhasználásra. A keletkezett költségvetési maradvány összege 
494,1 MFt, mely kötelezettségvállalással terhelt. 

 
Az év folyamán a képességcsomagok megvalósítására összesen 1.796,4 MFt összegben 

történtek kifizetések költségvetési támogatás terhére, melyből a 2016. évi NSIP költségvetéséhez 
hozzájárulásként a NATO Nemzetközi Törzs Erőforrás Hivatala (IS/NOR) által meghatározott 
604,1 MFt összeg került közvetlenül átutalásra a kedvezményezettek részére. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      
2015. évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 3 486,3 2 290,5 2 290,5 2 594,7 2 100,6 60,3% 81,0% 
Támogatás 3 790,5 2 290,5 2 290,5 2 290,5 2 290,5 60,4% 100,0% 
Költségvetési maradvány 0,0 0,0 0,0 304,2 304,2 - 100,0% 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 290,5  2 290,5 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 304,2 304,2   
2016. évi módosított előirányzat 2 594,7 304,2 2 290,5 0,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 290,5 0,0 2 290,5 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek    
  = tovább finanszírozásra    
  

 
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 304,2 304,2   

2016. évi módosított előirányzat 2 594,7 304,2 2 290,5 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− egyéb (NSIP) 2 100,6  2 100,6 
Összes kifizetés 2 100,6  2 100,6 
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Alapítványok, közalapítványok támogatása 
 
Az Alapítványok, közalapítványok támogatása jogcímcsoport a Magyar Futball Akadémia 

Alapítvány támogatása, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 
és a Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz jogcímeket 
foglalja magában. 
 

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 
 
A jogcím eredeti előirányzata 50,0 MFt volt, mely összeg a Magyar Futball Akadémia 

Alapítvány részére – tevékenységének támogatásaként – került átutalásra. Az Akadémia a 
támogatást a magyar sport és ezen belül a labdarúgás magas szintű fejlesztésére, elit futball 
akadémiai képzés működtetésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, korosztályos 
válogatottak képzésére, nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generáció képzésére, a 
gyermekkorú, valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball 
utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek 
biztosításában való közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés 
biztosítására használta fel.  

 
Az eredeti előirányzat nem módosult, és 100%-ban teljesült. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 
Támogatás 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy 
tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− egyéb (alapítvány) 50,0 50,0 0,0 
Összes kifizetés 50,0 50,0 0,0 
 

 
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 

 
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatására a tárca 

63,0 MFt-ot biztosított, mely összeg a Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződésben foglaltak 
szerint két részletben átutalásra került a kedvezményezett részére. A szervezet a céltámogatást 
alapvetően a HM gondoskodási körébe tartozók szociális segélyezésére, rekonverziós feladatok 
végrehajtására használta fel. A Közalapítvány 2016. évben 962 főt részesített segélyben. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 53,7 63,0 63,0 63,0 63,0 117,3% 100,0% 
Támogatás 53,7 63,0 63,0 63,0 63,0 117,3% 100,0% 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− közalapítvány 63,0 13,0 50,0 
Összes kifizetés 63,0 13,0 50,0 

 
 

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 
 

A Hadigondozottak Közalapítványát a Kormány hozta létre azzal a céllal, hogy a 
hadigondozás költségeit kezelje. A Közalapítvány számára átadott központi költségvetési forrás a 
hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (továbbiakban: Hdt.) meghatározott juttatások, 
természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli 
költségek fedezetére, továbbá az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul 
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény, valamint a 2006. évi XLVII. törvény 
alapján a kárpótlási összegek folyósítására szolgál. E keretből történik a hadigondozásra 
jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes 
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségeinek 
finanszírozása. A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a 
folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg. 

 
Az előirányzat a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül 

teljesíthető kiadásai közé tartozik. A Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
közalapítványhoz jogcímen 3.066,6 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, az év folyamán –
az ellátotti létszám növekedése miatt – két esetben,  az év közepén 3.757,0 MFt, novemberben 
pedig 913,7 MFt összegben került engedélyezésre a nemzetgazdasági miniszter által a fejezeti 
kezelésű előirányzat túllépése.  

 
A fejezeti kezelésű előirányzatra biztosított forrás felhasználása támogatási szerződés 

keretében, a Közalapítvány részére történő átutalással valósult meg. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 4 121,8 3 066,6 3 066,6 3 066,6 7 737,3 187,7% 252,3% 
Támogatás 4 121,8 3 066,6 3 066,6 3 066,6 7 737,3 187,7% 252,3% 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    
− közalapítvány 7 737,3 233,0 7 504,3 
Összes kifizetés 7 737,3 233,0 7 504,3 

 
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 
 

A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések jogcímcsoport a Hozzájárulás a NATO 
költségvetéséhez, valamint a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi 
alapjaihoz jogcímeket foglalja magába. 

 
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 
 
A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 3.982,8 MFt volt, mely  

1,9 MFt előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal megemelésre került. 
 
Év közben – fejezeten belül – 800,0 MFt előirányzat került biztosításra a NATO felé 

vállalt kötelezettségek teljesíthetősége érdekében, majd az új NATO székház építési költségei 
kapcsán a HM-KKM közötti megállapodás keretében 406,8 MFt összegű fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra.  

 
A 4.377,9 MFt módosított előirányzatból 4.377,7 MFt teljesült (99,99 %). A keletkezett 

0,2 MFt összegű költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 
 

Az előirányzat többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai 
költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Béketámogató Műveletekhez, az NSPA 
(NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt SALIS 
(Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása) és SEALIFT (Tengeri szállítás) programokhoz, a 
NAPMA (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség) 
költségvetéshez, a NAEW&C (NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző 
Rendszer) parancsnokság és az AWACS (Légi Előrejelző és Irányító Rendszer) gépek működési 
kiadásaihoz, a SAC (Stratégiai Légiszállítási Képesség) programhoz, a SHAPE (Szövetséges 
Haderők Európai Főparancsnokság) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a GRF (Minősített 
Készenléti Erők) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO 
missziók NBC (Nemzeteket terhelő költségek) költségeihez. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 684,4 3 982,8 3 982,8 4 377,9 4 377,7 118,8% 100,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 3 677,8 3 982,8 3 982,8 4 376,0 4 376,0 119,0% 100,0% 

Költségvetési maradvány 8,5 0,0 0,0 1,9 1,9 22,4% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3.982,8  3.982,8 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 1,9 1,9   
− Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben 800,0  800,0  
− a HM és a KKM közötti, az új NATO székház 

finanszírozásával kapcsolatos megállapodások szerinti 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 

-406,8  -406,8  

2016. évi módosított előirányzat 4.377,9 1,9 4.376,0 0,0 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3.982,8 0,0 3.982,8 
Módosítások kedvezményezettenként       
– saját intézménynek    
 = működésre, ebből:    
    átcsoportosítással adott/kapott forrással 800,0  800,0 
  = tovább finanszírozásra    
  

 
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1,9 1,9   

– a HM és a KKM közötti, az új NATO székház 
finanszírozásával kapcsolatos megállapodások szerinti 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 

-406,8   -406,8 

2016. évi módosított előirányzat 4.377,9 1,9 4.376,0 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− egyéb (NATO) 4.377,7 4.377,7  
Összes kifizetés 4.377,7 4.377,7  
 
 

 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 
 
A feladatra 368,0 MFt eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely  

0,4 MFt előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal megemelésre került.  
 
Év közben a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője jogkörében összesen 250,0 MFt, míg 

az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével további 100,0 MFt pótelőirányzat került 
biztosításra. [Utóbbi forrás a „NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)” megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzatról került átcsoportosításra.]  A 718,4 MFt módosított előirányzatból 718,0 
MFt teljesült (99,94 %). A keletkezett 0,4 MFt összegű költségvetési maradvány 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 

Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására 
létrehozott ATHENA pénzügyi mechanizmushoz, valamint az Európai Védelmi Ügynökség 
(EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 351,3 368,0 368,0 718,4 718,0 204,4% 99,9% 
Támogatás 350,0 368,0 368,0 718,0 718,0 205,1% 100,0% 
Költségvetési maradvány 1,7 0,0 0,0 0,4 0,4 23,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 368,0  368,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 0,4 0,4   
− Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben 100,0  100,0  
− Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján  
250,0  250,0  

2016. évi módosított előirányzat 718,4 0,4 718,0 0,0 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 368,0 0,0 368,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
– saját intézménynek    
 =     működésre, ebből:    
        átcsoportosítással adott/kapott forrással 350,0  350,0 
  = tovább finanszírozásra    
  

 
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0,4 0,4   

2016. évi módosított előirányzat 718,4 0,4 718,0 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

millió forintban, egy tizedessel 

2016. évi teljesítés levezetése Kiadás 

Kiadásból 

Működésre Meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    
− egyéb (EU) 718,0 718,0  
Összes kifizetés 718,0 718,0  

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 
 

A Kvtv. 1. számú mellékletében nem szereplő fejezeti kezelésű előirányzat év elején került 
létrehozásra az előző évi maradvány rendezése érdekében. Évközben 8,7 MFt előző évi 
költségvetési maradvány került jóváhagyásra. Az egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1884/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján ezen összeg átutalásra 
került a Miniszterelnökség részére. 

 
A módosított előirányzat összege megegyezik a teljesített kiadások összegével. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés                                                                      
2015. 

évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1. 5/4. 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
  millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 212,8 0,0 0,0 8,7 8,7 4,1% 100,0% 
Költségvetési maradvány 221,5 0,0 0,0 8,7 8,7 3,9% 100,0% 

 
 

Előirányzat-módosítások levezetése  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0  0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
− 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele 8,7 8,7   
2016. évi módosított előirányzat 8,7 8,7 0,0 0,0 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
‒ saját intézménynek    
 = tovább finanszírozásra    
  előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 8,7 8,7  
2016. évi módosított előirányzat 8,7 8,7 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

Működésre 
Meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma    
− Egyéb [maradványátadás, 1884/2016. (XII. 28.) Korm. 

hat.] 
8,7  8,7 

Összes kifizetés 8,7  8,7 

 
 
8/3 alcím: Fejezeti stabilitási tartalék 
 
A Fejezeti stabilitási tartalék fejezeti kezelésű előirányzaton 2.661,9 MFt összegű eredeti 

előirányzat került jóváhagyásra. 
 
A Kvtv. 19. § (6) bekezdése értelmében az előirányzatot 2016. október 1-jét megelőzően 

nem lehet felhasználni, a (7) bekezdés rendelkezése alapján a Kormány határozatában dönt a 
tartalék felhasználásának engedélyezéséről, fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításáról. 

 
Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) 

Korm. határozat alapján az előirányzat átcsoportosításra került más fejezet javára. 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 294 593,2 299 057,0 1 930,0 342 586,7--55 095,2482,7300 987,0 356 564,9

1. Költségvetési szerv 280 612,1 284 860,2 1 930,0 325 186,3--53 312,93 144,6286 790,2 343 247,7

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 102 912,2 117 191,5 533,8 126 197,9--7 465,11 370,6117 725,3 126 561,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 043,0 30 644,8 72,1 33 428,8--2 429,0371,830 716,9 33 517,7

01/03  Dologi kiadások 131 718,9 117 671,7 1 324,1 144 111,0--28 061,31 057,2118 995,8 148 114,3

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 142,7 853,3 -- 1 246,1--402,9--853,3 1 256,2

01/05  Egyéb működési célú kiadások 658,2 6,0 -- 975,3--969,6--6,0 975,6

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

02/06  Beruházások 12 651,0 14 095,6 -- 14 948,9--5 914,7345,014 095,6 20 355,3

02/07  Felújítások 3 748,3 2 663,4 -- 3 762,1--9 209,3--2 663,4 11 872,7

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 737,8 1 733,9 -- 516,2---1 139,0--1 733,9 594,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 13 981,1 14 196,8 -- 17 400,4--1 782,3-2 661,914 196,8 13 317,2

13 981,1 14 196,8 -- 17 400,4--1 782,3-2 661,914 196,8 13 317,2

BEVÉTELEK 36 801,9 31 948,0 -- 75 073,9--43 658,3--31 948,0 75 606,3

1. Költségvetési szerv 36 800,7 31 948,0 -- 74 799,9--43 384,3--31 948,0 75 332,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 1,2 -- -- 274,0--274,0---- 274,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 050,2 -- -- 11 834,3--11 834,3---- 11 834,3

1. Költségvetési szerv 5 723,7 -- -- 11 424,7--11 424,7---- 11 424,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 326,5 -- -- 409,6--409,6---- 409,6

TÁMOGATÁSOK 263 575,4 267 109,0 1 930,0 273 795,0---397,4482,7269 039,0 269 124,3

1. Költségvetési szerv 249 512,4 252 912,2 1 930,0 256 490,7---1 496,13 144,6254 842,2 256 490,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 14 063,0 14 196,8 -- 17 304,3--1 098,7-2 661,914 196,8 12 633,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 479,0 -- -- 503,0-------- --

1. Költségvetési szerv 479,0 -- -- 503,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11 834,3 -- -- -- -- -- -- -- 18 116,5
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2016. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium ( 16019 Nem bontott előirányzatok )1

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

Honvédelmi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )11

KIADÁSOK 4 531,7 4 794,9 -- 5 155,1--242,9175,64 794,9 5 213,4 -- --

1 Működési költségvetés 4 430,1 4 768,4 -- 5 080,1--194,4175,64 768,4 5 138,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 205,5 3 432,9 -- 3 646,8--210,413,43 432,9 3 656,7 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 167,4 3 389,4 -- 3 599,0------3 389,4 3 606,4

Külső személyi juttatások 38,1 43,5 -- 47,8------43,5 50,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

866,5 932,8 -- 993,4--62,70,1932,8 995,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 309,1 391,0 -- 408,3---102,9162,1391,0 450,2 -- --

Készletbeszerzés 84,4 81,2 -- 85,3------81,2 85,4

Kommunikációs szolgáltatások 3,9 2,3 -- 5,2------2,3 6,6

Szolgáltatási kiadások 153,7 263,1 -- 237,3------263,1 275,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1,4 0,8 -- 1,5------0,8 1,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 65,7 43,6 -- 79,0------43,6 81,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16,5 11,7 -- 19,9--12,5--11,7 24,2 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

Egyéb nem intézményi ellátások 16,4 11,6 -- 19,8------11,6 24,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 32,5 -- -- 11,7--11,7---- 11,7 -- --

Elvonások és befizetések 0,6 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 31,9 -- -- 4,6-------- 4,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 7,0-------- 7,0

2 Felhalmozási költségvetés 101,6 26,5 -- 75,0--48,5--26,5 75,0 -- --

 / 6 Beruházások 46,9 21,0 -- 72,0--51,0--21,0 72,0 -- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 17,7 2,0 -- 12,8------2,0 12,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 19,3 14,8 -- 43,9------14,8 43,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,9 4,2 -- 15,3------4,2 15,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 54,7 5,5 -- 3,0---2,5--5,5 3,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4,7 5,5 -- 3,0------5,5 3,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 50,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 86,6 -- -- 29,7--29,7---- 29,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50,7 -- -- 29,3--29,3---- 29,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

50,7 -- -- 29,3-------- 29,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

4 Működési bevételek 20,8 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 20,8 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 15,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 70,4 -- -- 29,0--29,0---- 29,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 70,4 -- -- 29,0--29,0---- 29,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 70,4 -- -- 29,0--29,0---- 29,0

Maradvány igénybevétele 70,4 -- -- 29,0--29,0---- 29,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 70,4 -- -- 29,0-------- 29,0

TÁMOGATÁSOK 4 403,7 4 794,9 -- 5 154,7--184,2175,64 794,9 5 154,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 403,7 4 794,9 -- 5 154,7--184,2175,64 794,9 5 154,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 403,7 4 794,9 -- 5 154,7--184,2175,64 794,9 5 154,7

Központi, irányító szervi támogatás 4 403,7 4 794,9 -- 5 154,7--184,2175,64 794,9 5 154,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 479,0 -- -- 503,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,0 -- -- -- -- -- -- -- 58,3

Egyéb HM szervezetek ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )21

KIADÁSOK 91 368,8 88 094,9 -- 94 627,4--11 253,01 382,088 094,9 100 729,9 -- --

1 Működési költségvetés 89 066,7 81 095,3 -- 93 407,1--11 693,31 037,081 095,3 93 825,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 5 297,7 5 198,0 -- 5 395,7--136,4107,75 198,0 5 442,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 226,0 5 135,5 -- 5 313,2------5 135,5 5 348,0

Külső személyi juttatások 71,7 62,5 -- 82,5------62,5 94,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 370,9 1 319,5 -- 1 448,1--110,534,21 319,5 1 464,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 81 845,7 74 228,3 -- 86 090,5--11 321,6895,174 228,3 86 445,0 -- --

Készletbeszerzés 76,3 111,1 -- 74,4------111,1 79,6

Kommunikációs szolgáltatások 24,8 8,2 -- 3,8------8,2 6,3

Szolgáltatási kiadások 67 695,6 57 421,3 -- 74 878,8------57 421,3 75 114,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 817,2 553,9 -- 1 008,9------553,9 1 062,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 13 231,8 16 133,8 -- 10 124,6------16 133,8 10 182,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 464,9 349,5 -- 443,7--95,7--349,5 445,2 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 438,7 320,0 -- 413,6------320,0 413,6

Egyéb nem intézményi ellátások 26,2 29,5 -- 30,1------29,5 31,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 87,5 -- -- 29,1--29,1---- 29,1 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 0,3 -- -- 0,4-------- 0,4

Elvonások és befizetések 10,1 -- -- 0,9-------- 0,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 77,1 -- -- 25,2-------- 25,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2,6-------- 2,6

2 Felhalmozási költségvetés 2 302,1 6 999,6 -- 1 220,3---440,3345,06 999,6 6 904,3 -- --

 / 6 Beruházások 1 033,4 4 025,8 -- 102,4---4 268,4345,04 025,8 102,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése 35,0 -- -- ---------- --

Ingatlanok beszerzése, létesítése 785,8 63,3 -- 52,3------63,3 52,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,7 14,2 -- 6,4------14,2 6,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 35,6 3 908,9 -- 33,7------3 908,9 33,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 175,3 39,4 -- 10,0------39,4 10,0

 / 7 Felújítások 899,0 1 395,4 -- 738,3--4 952,1--1 395,4 6 347,5 -- --

Ingatlanok felújítása 760,7 602,4 -- 581,3------602,4 4 998,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- 631,7 -- --------631,7 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 138,3 161,3 -- 157,0------161,3 1 349,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 369,7 1 578,4 -- 379,6---1 124,0--1 578,4 454,4 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,2 -- -- 2,4-------- 2,4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

348,7 851,0 -- 314,8------851,0 382,0

Lakástámogatás -- 727,4 -- --------727,4 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20,8 -- -- 62,4-------- 70,0

BEVÉTELEK 6 434,3 3 839,5 -- 11 668,6--7 969,6--3 839,5 11 809,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 118,1 16,0 -- 2 769,3--2 753,8--16,0 2 769,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 118,1 16,0 -- 2 769,3------16,0 2 769,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 503,0 -- -- 5 609,4--5 609,4---- 5 609,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

503,0 -- -- 5 609,4-------- 5 609,4

4 Működési bevételek 3 682,5 2 150,1 -- 2 032,6---163,9--2 150,1 1 986,2

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 19,9 -- -- ---------- --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 139,9 138,9 -- 87,1------138,9 59,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 397,5 -- -- 75,0-------- 75,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 121,8 -- -- 66,2-------- 40,5

 / 8 Kamatbevételek 0,1 -- -- 0,1-------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,0 -- -- 0,8-------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 1,8-------- 1,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 3 002,3 2 011,2 -- 1 801,6------2 011,2 1 809,2

5 Felhalmozási bevételek 225,3 727,4 -- 225,2---500,9--727,4 226,5

 / 2 Ingatlanok értékesítése 225,3 727,4 -- 225,2------727,4 226,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 122,1 64,0 -- 52,6---15,6--64,0 48,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 122,1 64,0 -- 52,6------64,0 48,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 783,3 882,0 -- 979,5--286,8--882,0 1 168,8

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

774,3 851,0 -- 915,6------851,0 1 104,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9,0 31,0 -- 63,9------31,0 63,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 045,4 -- -- 825,9--825,9---- 825,9 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 1 045,4 -- -- 825,9--825,9---- 825,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 045,4 -- -- 825,9--825,9---- 825,9

Maradvány igénybevétele 1 045,4 -- -- 825,9--825,9---- 825,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 045,4 -- -- 825,9-------- 825,9

TÁMOGATÁSOK 84 715,0 84 255,4 -- 88 094,9--2 457,51 382,084 255,4 88 094,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 84 715,0 84 255,4 -- 88 094,9--2 457,51 382,084 255,4 88 094,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 84 715,0 84 255,4 -- 88 094,9--2 457,51 382,084 255,4 88 094,9

Központi, irányító szervi támogatás 84 715,0 84 255,4 -- 88 094,9--2 457,51 382,084 255,4 88 094,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 825,9 -- -- -- -- -- -- -- 5 962,0

Magyar Honvédség ( 02111 Szárazföldi és hátországvédelem )2

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

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei ( 02118 Katonai védelem szakigazgatása )12

KIADÁSOK 60 873,3 66 939,3 1 094,1 79 248,8--19 638,3665,168 033,4 88 336,8 -- --

1 Működési költségvetés 49 471,7 55 904,4 1 094,1 63 620,6--8 522,4665,156 998,5 66 186,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 21 231,0 25 092,9 -- 26 907,1--1 359,3523,725 092,9 26 975,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 20 809,9 24 722,0 -- 26 464,8------24 722,0 26 530,1

Külső személyi juttatások 421,1 370,9 -- 442,3------370,9 445,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

5 630,9 6 610,2 -- 7 202,3--457,7141,46 610,2 7 209,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 22 235,2 24 094,5 1 094,1 28 976,7--6 275,4--25 188,6 31 464,0 -- --

Készletbeszerzés 10 411,7 10 870,1 -- 13 581,3------10 870,1 15 257,8

Kommunikációs szolgáltatások 1 165,2 1 131,7 -- 1 853,2------1 131,7 1 908,9

Szolgáltatási kiadások 5 440,2 6 784,7 -- 7 223,8------6 784,7 7 553,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 62,9 55,8 -- 51,7------55,8 61,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 155,2 5 252,2 -- 6 266,7------5 252,2 6 682,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 138,4 100,8 -- 184,1--85,3--100,8 186,1 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 138,4 100,8 -- 184,1------100,8 186,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 236,2 6,0 -- 350,4--344,7--6,0 350,7 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 6,3 6,0 -- 6,5------6,0 6,6

Elvonások és befizetések 62,6 -- -- 3,8-------- 3,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 167,3 -- -- 230,3-------- 230,3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

-- -- -- 109,8-------- 110,0

2 Felhalmozási költségvetés 11 401,6 11 034,9 -- 15 628,2--11 115,9--11 034,9 22 150,8 -- --

 / 6 Beruházások 9 304,3 9 616,9 -- 13 841,2--8 738,8--9 616,9 18 355,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 25,3 3,3 -- 24,6------3,3 24,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése 8,4 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 188,7 44,6 -- 172,4------44,6 610,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 7 311,3 8 072,9 -- 11 639,5------8 072,9 14 820,4

1821



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 770,6 1 496,1 -- 2 004,7------1 496,1 2 900,2

 / 7 Felújítások 2 010,6 1 268,0 -- 1 683,4--2 423,5--1 268,0 3 691,5 -- --

Ingatlanok felújítása -- 7,9 -- --------7,9 2,4

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 1 583,2 995,7 -- 1 338,9------995,7 3 214,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 427,4 264,4 -- 344,5------264,4 474,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86,7 150,0 -- 103,6---46,4--150,0 103,6 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

86,7 150,0 -- 103,6------150,0 103,6

BEVÉTELEK 5 590,0 5 245,7 -- 15 411,3--10 448,9--5 245,7 15 694,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 62,5 -- -- 5 919,6--4 196,1---- 4 196,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

62,5 -- -- 5 919,6-------- 4 196,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 227,5 -- -- 4 414,3--6 037,0---- 6 037,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

227,5 -- -- 4 414,3-------- 6 037,0

4 Működési bevételek 5 225,3 5 095,7 -- 4 980,9--266,8--5 095,7 5 362,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 827,4 3 146,5 -- 2 745,4------3 146,5 3 072,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 745,2 704,3 -- 661,0------704,3 737,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 289,7 891,5 -- 327,7------891,5 879,3

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 580,8 -- -- 638,4-------- 11,2

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,1-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 782,2 353,4 -- 608,3------353,4 661,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,8--0,1---- 0,1

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 0,7-------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 74,7 150,0 -- 95,7---51,1--150,0 98,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

74,7 150,0 -- 95,7------150,0 98,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 063,5 -- -- 8 594,6--8 594,6---- 8 594,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 3 063,5 -- -- 8 594,6--8 594,6---- 8 594,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 063,5 -- -- 8 594,6--8 594,6---- 8 594,6

Maradvány igénybevétele 3 063,5 -- -- 8 594,6--8 594,6---- 8 594,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 063,5 -- -- 8 594,6-------- 8 594,6

TÁMOGATÁSOK 60 667,7 61 693,6 1 094,1 64 047,6--594,8665,162 787,7 64 047,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 60 667,7 61 693,6 1 094,1 64 047,6--594,8665,162 787,7 64 047,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 60 667,7 61 693,6 1 094,1 64 047,6--594,8665,162 787,7 64 047,6

Központi, irányító szervi támogatás 60 667,7 61 693,6 1 094,1 64 047,6--594,8665,162 787,7 64 047,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 447,9 -- -- -- -- -- -- -- 8 804,7

MH ÖHP és alárendelt szervezetei ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )22
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIII.  fejezet
millió forintban

2015. évi 

teljesítés

2016. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2016. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2016. évi 

módosított 

előirányzat

2016. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 74 083,3 82 983,6 835,9 91 316,6--7 939,6480,183 819,5 92 239,2 -- --

1 Működési költségvetés 73 782,6 82 845,7 835,9 91 150,9--7 892,0480,183 681,6 92 053,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 52 390,6 60 142,0 533,8 66 491,3--5 595,0378,060 675,8 66 648,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 52 223,1 60 123,7 -- 66 241,9------60 123,7 66 392,2

Külső személyi juttatások 167,5 18,3 -- 249,4------18,3 256,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

13 436,8 15 513,3 72,1 17 225,5--1 576,7102,115 585,4 17 264,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 7 295,0 6 893,0 230,0 6 511,5--93,7--7 123,0 7 216,7 -- --

Készletbeszerzés 1 757,0 1 349,6 -- 2 429,8------1 349,6 2 547,9

Kommunikációs szolgáltatások 43,6 98,2 -- 45,5------98,2 48,5

Szolgáltatási kiadások 4 010,0 4 305,1 -- 2 645,5------4 305,1 3 115,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 140,6 157,8 -- 185,9------157,8 216,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 343,8 982,3 -- 1 204,8------982,3 1 288,6

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 397,5 297,4 -- 448,6--152,6--297,4 450,0 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0,2 -- -- 0,3-------- 0,3

Egyéb nem intézményi ellátások 397,3 297,4 -- 448,3------297,4 449,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 262,7 -- -- 474,0--474,0---- 474,0 -- --

Elvonások és befizetések 262,7 -- -- 4,5-------- 4,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 469,5-------- 469,5

2 Felhalmozási költségvetés 300,7 137,9 -- 165,7--47,6--137,9 185,5 -- --

 / 6 Beruházások 87,6 137,9 -- 148,9--30,8--137,9 168,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 11,6 -- --------11,6 0,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,7 5,1 -- 2,6------5,1 4,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 72,3 95,9 -- 126,7------95,9 142,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8,6 25,3 -- 19,6------25,3 22,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 213,1 -- -- 16,8--16,8---- 16,8 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 213,1 -- -- 16,8-------- 16,8

BEVÉTELEK 937,1 477,3 -- 12 264,1--11 856,7--477,3 12 334,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 174,9 -- -- 11 501,9--11 571,3---- 11 571,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

174,9 -- -- 11 501,9-------- 11 571,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3,4 -- -- 1,1--16,6---- 16,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3,4 -- -- 1,1-------- 16,6

4 Működési bevételek 455,5 282,3 -- 441,6--144,3--282,3 426,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,5 11,2 -- --------11,2 0,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 53,4 72,4 -- 62,3------72,4 75,3

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 11,5 -- -- 10,9-------- 10,9

 / 5 Ellátási díjak 0,1 -- -- ---------- --
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 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 89,4 32,0 -- 66,5------32,0 56,9

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,1 -- -- 5,3-------- 0,9

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2,6 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 297,9 166,7 -- 296,6------166,7 281,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 303,3 195,0 -- 319,5--124,5--195,0 319,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 303,3 195,0 -- 319,5------195,0 319,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 125,2 -- -- 1 623,0--1 623,0---- 1 623,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 125,2 -- -- 1 623,0--1 623,0---- 1 623,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 125,2 -- -- 1 623,0--1 623,0---- 1 623,0

Maradvány igénybevétele 1 125,2 -- -- 1 623,0--1 623,0---- 1 623,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 125,2 -- -- 1 623,0-------- 1 623,0

TÁMOGATÁSOK 73 790,7 82 506,3 835,9 78 282,2---5 540,1480,183 342,2 78 282,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 73 790,7 82 506,3 835,9 78 282,2---5 540,1480,183 342,2 78 282,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73 790,7 82 506,3 835,9 78 282,2---5 540,1480,183 342,2 78 282,2

Központi, irányító szervi támogatás 73 790,7 82 506,3 835,9 78 282,2---5 540,1480,183 342,2 78 282,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 769,7 -- -- -- -- -- -- -- 852,7

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ( 02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott) )3

KIADÁSOK 14 532,7 13 726,8 -- 18 271,6--5 084,11,613 726,8 18 812,5 -- --

1 Működési költségvetés 13 645,2 13 647,8 -- 16 687,6--3 068,81,613 647,8 16 718,2 -- --

 / 1 Személyi juttatások 6 227,2 7 814,4 -- 7 225,8---589,81,27 814,4 7 225,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 227,2 7 814,4 -- 7 225,8------7 814,4 7 225,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 644,9 2 002,0 -- 1 921,1---73,60,42 002,0 1 928,8 -- --

 / 3 Dologi kiadások 5 722,2 3 810,0 -- 7 409,7--3 622,5--3 810,0 7 432,5 -- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 722,2 3 810,0 -- 7 409,7------3 810,0 7 432,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30,2 21,4 -- 35,7--14,4--21,4 35,8 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 30,2 21,4 -- 35,7------21,4 35,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,7 -- -- 95,3--95,3---- 95,3 -- --

Elvonások és befizetések 0,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 19,4 -- -- 95,3-------- 95,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 887,5 79,0 -- 1 584,0--2 015,3--79,0 2 094,3 -- --

 / 6 Beruházások 35,2 79,0 -- 230,4--164,5--79,0 243,5 -- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 35,2 79,0 -- 230,4------79,0 243,5

 / 7 Felújítások 838,7 -- -- 1 340,4--1 833,7---- 1 833,7 -- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 838,7 -- -- 1 340,4-------- 1 833,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,6 -- -- 13,2--17,1---- 17,1 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 13,2-------- 17,1
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 13,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 209,3 150,0 -- 4 676,3--4 530,7--150,0 4 680,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18,3 -- -- 2 733,5--3 192,6---- 3 192,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

18,3 -- -- 2 733,5-------- 3 192,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 109,8 -- -- 1 825,9--1 366,7---- 1 366,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

109,8 -- -- 1 825,9-------- 1 366,7

4 Működési bevételek 68,0 150,0 -- 91,2---54,1--150,0 95,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 68,0 150,0 -- 91,2------150,0 95,9

5 Felhalmozási bevételek 5,9 -- -- 4,1--4,1---- 4,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5,9 -- -- 4,1-------- 4,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,3--4,3---- 4,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,3-------- 4,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,3 -- -- 17,3--17,1---- 17,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,3 -- -- 17,3-------- 17,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 61,3 -- -- 283,2--283,2---- 283,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 61,3 -- -- 283,2--283,2---- 283,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 61,3 -- -- 283,2--283,2---- 283,2

Maradvány igénybevétele 61,3 -- -- 283,2--283,2---- 283,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 61,3 -- -- 283,2-------- 283,2

TÁMOGATÁSOK 14 545,3 13 576,8 -- 13 848,6--270,21,613 576,8 13 848,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 14 545,3 13 576,8 -- 13 848,6--270,21,613 576,8 13 848,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 14 545,3 13 576,8 -- 13 848,6--270,21,613 576,8 13 848,6

Központi, irányító szervi támogatás 14 545,3 13 576,8 -- 13 848,6--270,21,613 576,8 13 848,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 283,2 -- -- -- -- -- -- -- 536,5

MH Egészségügyi Központ ( 05111 Általános kórházi fekvőbeteg ellátás )6

KIADÁSOK 34 962,6 28 048,6 -- 36 283,0--9 146,7433,128 048,6 37 628,4 -- --

1 Működési költségvetés 32 819,0 27 833,6 -- 35 729,0--7 948,7433,127 833,6 36 215,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 14 364,0 15 304,3 -- 16 314,4--747,7341,015 304,3 16 393,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 14 327,6 15 262,9 -- 16 250,7------15 262,9 16 321,0

Külső személyi juttatások 36,4 41,4 -- 63,7------41,4 72,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

4 038,2 4 202,6 -- 4 577,2--299,692,14 202,6 4 594,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 14 310,4 8 254,8 -- 14 712,5--6 848,0--8 254,8 15 102,8 -- --

Készletbeszerzés 8 449,9 4 343,4 -- 8 944,3------4 343,4 9 331,3

Kommunikációs szolgáltatások 971,6 698,6 -- 1 066,5------698,6 1 066,5

Szolgáltatási kiadások 2 430,1 1 879,4 -- 2 396,9------1 879,4 2 397,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 7,5 8,9 -- 4,7------8,9 7,6
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Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 451,3 1 324,5 -- 2 300,1------1 324,5 2 300,2

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 93,4 71,9 -- 112,5--41,0--71,9 112,9 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0,2 -- -- ---------- --

Egyéb nem intézményi ellátások 93,2 71,9 -- 112,5------71,9 112,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,0 -- -- 12,4--12,4---- 12,4 -- --

Elvonások és befizetések 10,6 -- -- 3,9-------- 3,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,5-------- 8,5

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 2,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 143,6 215,0 -- 554,0--1 198,0--215,0 1 413,0 -- --

 / 6 Beruházások 2 143,6 215,0 -- 554,0--1 198,0--215,0 1 413,0 -- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 688,2 170,1 -- 436,5------170,1 1 109,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 455,4 44,9 -- 117,4------44,9 303,6

BEVÉTELEK 23 543,3 22 235,5 -- 30 749,8--8 548,6--22 235,5 30 784,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20 542,0 21 035,5 -- 28 530,9--7 514,1--21 035,5 28 549,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

20 542,0 21 035,5 -- 28 530,9------21 035,5 28 549,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 121,6 -- -- 492,5--492,5---- 492,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 121,6 -- -- 492,5-------- 492,5

4 Működési bevételek 879,5 1 200,0 -- 1 726,4--542,0--1 200,0 1 742,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 39,0 252,1 -- 225,0------252,1 252,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 82,3 88,2 -- 57,4------88,2 88,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6,3 6,9 -- 5,9------6,9 6,9

 / 5 Ellátási díjak 697,5 776,1 -- 928,3------776,1 884,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 44,9 70,1 -- 69,3------70,1 70,1

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,5 0,7 -- 0,4------0,7 0,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 9,0 5,9 -- 440,1------5,9 440,0

5 Felhalmozási bevételek 0,2 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 352,0 -- -- 66,5--66,5---- 66,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 352,0 -- -- 66,5--66,5---- 66,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 352,0 -- -- 66,5--66,5---- 66,5

Maradvány igénybevétele 352,0 -- -- 66,5--66,5---- 66,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 352,0 -- -- 66,5-------- 66,5

TÁMOGATÁSOK 11 133,8 5 813,1 -- 6 777,8--531,6433,15 813,1 6 777,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 133,8 5 813,1 -- 6 777,8--531,6433,15 813,1 6 777,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 133,8 5 813,1 -- 6 777,8--531,6433,15 813,1 6 777,8

Központi, irányító szervi támogatás 11 133,8 5 813,1 -- 6 777,8--531,6433,15 813,1 6 777,8
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 66,5 -- -- -- -- -- -- -- 1 311,1

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium ( 04229 Egyéb szakmai középfokú képzés (nem bontott) )7

KIADÁSOK 259,7 272,1 -- 283,8--8,37,1272,1 287,5 -- --

1 Működési költségvetés 259,7 272,1 -- 283,8--8,37,1272,1 287,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 196,2 207,0 -- 216,8--6,15,6207,0 218,7 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 193,7 201,8 -- 215,3------201,8 217,2

Külső személyi juttatások 2,5 5,2 -- 1,5------5,2 1,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

54,8 64,4 -- 61,2---4,61,564,4 61,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1,3 0,1 -- 1,8--3,0--0,1 3,1 -- --

Szolgáltatási kiadások 1,1 -- -- 1,8-------- 2,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,2 0,1 -- --------0,1 0,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,8 0,6 -- 1,6--1,4--0,6 2,0 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások 1,8 0,6 -- 1,6------0,6 2,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,6 -- -- 2,4--2,4---- 2,4 -- --

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5,5 -- -- 2,3-------- 2,3

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

4 Működési bevételek 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,9 -- -- 2,5--2,5---- 2,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,9 -- -- 2,5--2,5---- 2,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,9 -- -- 2,5--2,5---- 2,5

Maradvány igénybevétele 5,9 -- -- 2,5--2,5---- 2,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,9 -- -- 2,5-------- 2,5

TÁMOGATÁSOK 256,2 272,1 -- 284,9--5,77,1272,1 284,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 256,2 272,1 -- 284,9--5,77,1272,1 284,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 256,2 272,1 -- 284,9--5,77,1272,1 284,9

Központi, irányító szervi támogatás 256,2 272,1 -- 284,9--5,77,1272,1 284,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,5 -- -- -- -- -- -- -- 3,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )8

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

Ágazati célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )28

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

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle 
Group és DCM) ( 02201 Nemzetközi békefenntartás )

28 1

KIADÁSOK -- 100,0 -- -----100,0--100,0 -- -- --
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1 Működési költségvetés -- 100,0 -- -----100,0--100,0 --

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

Szolgáltatási kiadások -- 78,7 -- --------78,7 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 21,3 -- --------21,3 --

TÁMOGATÁSOK -- 100,0 -- -----100,0--100,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 100,0 -- -----100,0--100,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 100,0 -- -----100,0--100,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 100,0 -- -----100,0--100,0 --

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

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős 
tevékenységek (nem bontott) )

28 3

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

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi 
szervezetek tevékenysége )

28 3 6

KIADÁSOK 38,9 45,0 -- 32,1---10,5--45,0 34,5 -- --

1 Működési költségvetés 38,9 45,0 -- 32,1---10,5--45,0 34,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 38,9 45,0 -- 32,1---10,5--45,0 34,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 38,9 45,0 -- 32,1------45,0 34,5

TÁMOGATÁSOK 38,9 45,0 -- 34,5---10,5--45,0 34,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 38,9 45,0 -- 34,5---10,5--45,0 34,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 38,9 45,0 -- 34,5---10,5--45,0 34,5

Központi, irányító szervi támogatás 38,9 45,0 -- 34,5---10,5--45,0 34,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2,4

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek 
tevékenysége )

28 3 19

KIADÁSOK 179,0 134,0 -- 499,4--365,4--134,0 499,4 -- --

1 Működési költségvetés 179,0 134,0 -- 345,5--211,5--134,0 345,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 179,0 134,0 -- 345,5--211,5--134,0 345,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 179,0 134,0 -- 345,5------134,0 345,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 153,9--153,9---- 153,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 153,9--153,9---- 153,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 153,9-------- 153,9

TÁMOGATÁSOK 179,0 134,0 -- 499,4--365,4--134,0 499,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 179,0 134,0 -- 499,4--365,4--134,0 499,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 179,0 134,0 -- 499,4--365,4--134,0 499,4

Központi, irányító szervi támogatás 179,0 134,0 -- 499,4--365,4--134,0 499,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Hadisírgondozás támogatása ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )28 4

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

Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása ( 02115 
Honvédségi jóléti szolgáltatások )

28 4 3

KIADÁSOK -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 6,0-------- 6,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

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

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása ( 02115 Honvédségi jóléti szolgáltatások )28 5

KIADÁSOK 1 801,3 1 435,0 -- 1 802,7--367,7--1 435,0 1 802,7 -- --

1 Működési költségvetés 1 801,3 1 435,0 -- 1 802,7--367,7--1 435,0 1 802,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 801,3 1 435,0 -- 1 802,7--367,7--1 435,0 1 802,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 801,3 1 435,0 -- 1 802,7------1 435,0 1 802,7

BEVÉTELEK -- -- -- 273,1--273,1---- 273,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 273,1--273,1---- 273,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 273,1-------- 273,1

TÁMOGATÁSOK 1 801,3 1 435,0 -- 1 529,6--94,6--1 435,0 1 529,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 801,3 1 435,0 -- 1 529,6--94,6--1 435,0 1 529,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 801,3 1 435,0 -- 1 529,6--94,6--1 435,0 1 529,6

Központi, irányító szervi támogatás 1 801,3 1 435,0 -- 1 529,6--94,6--1 435,0 1 529,6

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

Nemzetközi kártérítés ( 02201 Nemzetközi békefenntartás )28 15

KIADÁSOK 1,6 -- -- 4,9--95,3---- 95,3 -- --

1 Működési költségvetés 1,6 -- -- 4,9--95,3---- 95,3

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,6 -- -- 4,9--95,2---- 95,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,6 -- -- 4,9-------- 95,2

BEVÉTELEK 1,2 -- -- 0,9--0,9---- 0,9 -- --

4 Működési bevételek 1,2 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,2 -- -- 0,9-------- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 94,8 -- -- 94,4--94,4---- 94,4 -- --
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8 Maradvány igénybevétele 94,8 -- -- 94,4--94,4---- 94,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 94,8 -- -- 94,4--94,4---- 94,4

Maradvány igénybevétele 94,8 -- -- 94,4--94,4---- 94,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 94,8 -- -- 94,4-------- 94,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 94,4 -- -- -- -- -- -- -- 90,4

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )28 25

KIADÁSOK 3 486,3 2 290,5 -- 2 100,6--304,2--2 290,5 2 594,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 486,3 2 290,5 -- 2 100,6--304,2--2 290,5 2 594,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 486,3 2 290,5 -- 2 100,6--304,2--2 290,5 2 594,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 486,3 2 290,5 -- 2 100,6------2 290,5 2 594,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 304,2--304,2---- 304,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 304,2--304,2---- 304,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 304,2--304,2---- 304,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 304,2--304,2---- 304,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 304,2-------- 304,2

TÁMOGATÁSOK 3 790,5 2 290,5 -- 2 290,5------2 290,5 2 290,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 790,5 2 290,5 -- 2 290,5------2 290,5 2 290,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 790,5 2 290,5 -- 2 290,5------2 290,5 2 290,5

Központi, irányító szervi támogatás 3 790,5 2 290,5 -- 2 290,5------2 290,5 2 290,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 304,2 -- -- -- -- -- -- -- 494,1

Alapítványok, közalapítványok támogatása ( X 1231 )28 39

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

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )28 39 1

KIADÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0 -- --

1 Működési költségvetés 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

TÁMOGATÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

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

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )28 39 2

KIADÁSOK 53,7 63,0 -- 63,0------63,0 63,0 -- --

1 Működési költségvetés 53,7 63,0 -- 63,0------63,0 63,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 53,7 63,0 -- 63,0------63,0 63,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 53,7 63,0 -- 63,0------63,0 63,0

TÁMOGATÁSOK 53,7 63,0 -- 63,0------63,0 63,0 -- --
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8 Központi, irányító szervi támogatás 53,7 63,0 -- 63,0------63,0 63,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 53,7 63,0 -- 63,0------63,0 63,0

Központi, irányító szervi támogatás 53,7 63,0 -- 63,0------63,0 63,0

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

Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz ( 06161 Egyéb szociális támogatások )28 39 3

KIADÁSOK 4 121,8 3 066,6 -- 7 737,3------3 066,6 3 066,6 -- --

1 Működési költségvetés 4 121,8 3 066,6 -- 7 737,3------3 066,6 3 066,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 121,8 3 066,6 -- 7 737,3------3 066,6 3 066,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 121,8 3 066,6 -- 7 737,3------3 066,6 3 066,6

TÁMOGATÁSOK 4 121,8 3 066,6 -- 7 737,3------3 066,6 3 066,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 121,8 3 066,6 -- 7 737,3------3 066,6 3 066,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 121,8 3 066,6 -- 7 737,3------3 066,6 3 066,6

Központi, irányító szervi támogatás 4 121,8 3 066,6 -- 7 737,3------3 066,6 3 066,6

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

Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések ( X 1231 )28 40

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

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek (nem bontott) )28 40 1

KIADÁSOK 3 684,4 3 982,8 -- 4 377,7--395,1--3 982,8 4 377,9 -- --

1 Működési költségvetés 3 684,4 3 982,8 -- 4 377,7--395,1--3 982,8 4 377,9

 / 3 Dologi kiadások 0,1 5,5 -- 0,1---5,4--5,5 0,1

Szolgáltatási kiadások 0,1 5,5 -- 0,1------5,5 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 684,3 3 977,3 -- 4 377,6--400,5--3 977,3 4 377,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 684,3 3 977,3 -- 4 377,6------3 977,3 4 377,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,5 -- -- 1,9--1,9---- 1,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 8,5 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,5 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

Maradvány igénybevétele 8,5 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,5 -- -- 1,9-------- 1,9

TÁMOGATÁSOK 3 677,8 3 982,8 -- 4 376,0--393,2--3 982,8 4 376,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 677,8 3 982,8 -- 4 376,0--393,2--3 982,8 4 376,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 677,8 3 982,8 -- 4 376,0--393,2--3 982,8 4 376,0

Központi, irányító szervi támogatás 3 677,8 3 982,8 -- 4 376,0--393,2--3 982,8 4 376,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,9 -- -- -- -- -- -- -- 0,2

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz ( 02409 Egyéb védelmi tevékenységek 
(nem bontott) )

28 40 2

KIADÁSOK 351,3 368,0 -- 718,0--350,4--368,0 718,4 -- --

1 Működési költségvetés 351,3 368,0 -- 718,0--350,4--368,0 718,4

 / 3 Dologi kiadások -- 0,6 -- -----0,6--0,6 --
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Szolgáltatási kiadások -- 0,6 -- --------0,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 351,3 367,4 -- 718,0--351,0--367,4 718,4

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 351,3 367,4 -- 718,0------367,4 718,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,7 -- -- 0,4--0,4---- 0,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1,7 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,7 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Maradvány igénybevétele 1,7 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,7 -- -- 0,4-------- 0,4

TÁMOGATÁSOK 350,0 368,0 -- 718,0--350,0--368,0 718,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 350,0 368,0 -- 718,0--350,0--368,0 718,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 350,0 368,0 -- 718,0--350,0--368,0 718,0

Központi, irányító szervi támogatás 350,0 368,0 -- 718,0--350,0--368,0 718,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,4 -- -- -- -- -- -- -- 0,4

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása ( 08309 Máshová nem sorolt 
szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

28 42

KIADÁSOK 212,8 -- -- 8,7--8,7---- 8,7 -- --

1 Működési költségvetés 212,8 -- -- 8,7--8,7---- 8,7

 / 3 Dologi kiadások 212,8 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 167,2 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 45,6 -- -- ---------- --

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,7-------- 8,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 221,5 -- -- 8,7--8,7---- 8,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 221,5 -- -- 8,7--8,7---- 8,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 221,5 -- -- 8,7--8,7---- 8,7

Maradvány igénybevétele 221,5 -- -- 8,7--8,7---- 8,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 221,5 -- -- 8,7-------- 8,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )38

KIADÁSOK -- 2 661,9 -- -------2 661,92 661,9 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 2 661,9 -- -------2 661,92 661,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 2 661,9 -- -------2 661,92 661,9 --

Tartalékok -- 2 661,9 -- --------2 661,9 --

TÁMOGATÁSOK -- 2 661,9 -- -------2 661,92 661,9 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 661,9 -- -------2 661,92 661,9 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 661,9 -- -------2 661,92 661,9 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 2 661,9 -- -------2 661,92 661,9 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

08/02/04/03 Civil szervezetek hadisírgondozással, 

hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének 

támogatása (360673)

Új elem

Indoklás: A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. 
(VI. 13.) Korm. határozat, valamint a Honvédelmi Minisztérium központi hivatalai 
és a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek 
racionalizálásával összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri 
utasítások módosításáról szóló 38/2016. (VII. 21.) HM utasítás értelmében 
bekövetkezett feladatváltozás miatt.

08/02/15/00 Nemzetközi kártérítés (032706) Új elem

Indoklás: A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési 
ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. 
rendelet végrehajtása érdekében.

08/02/42/00 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, 

események támogatása (240801)

Új elem

Indoklás: Korábbi évi maradvány elszámolása érdekében megkért jogcímcsoport.
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A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai 
 
 
Feladatkör, tevékenység:  

 
A Belügyminisztérium fejezet (a továbbiakban: BM) a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a 
belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között a 
bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet és 
vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az 
idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a 
közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a 
közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek 
társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített 
adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a 
kéményseprő-ipari tevékenységért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek 
irányításáért, valamint a vízvédelemért. 
 
A Kormány a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat] 1. számú 
mellékletének 4. pontja alapján a belügyminiszter anyakönyvi, névváltoztatási és 
állampolgársági feladatait – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi és 
infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- 
és hatáskörébe utalta.  
A belügyminiszter feladat- és tevékenységi körébe utalt Szervezett Bűnözés Elleni 
Koordinációs Központ irányítását – tekintettel a szerv 2016. évi megszűnésére – az egyes 
kormányrendeleteknek a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő módosításáról szóló 
186/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte. 
 
A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv: Belügyminisztérium 
Törzskönyvi azonosító száma:   100014 
A Belügyminisztérium fejezet webcíme:  http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 
 
Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések: 
 
Az 1. cím Belügyminisztérium igazgatása (a továbbiakban: BM igazgatása) esetében a 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) megszűnésével összefüggésben 
3 státusszal nőtt, míg a fejezeten belüli megállapodások alapján 3 státusszal csökkent a cím 
létszáma. (A 2016. szeptember 1-jével megszűnt és a címbe integrált Közszolgálati 
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Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) miatti 90 fős létszámnövekedés 
a következő évben kerül átvezetésre a cím adataiban.) 
 
A 4. cím Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) esetében a Terrorelhárítási Központ 
által ellátandó, a Karmelita kolostorhoz kapcsolódó személyvédelmi kiadások biztosítása 
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1135/2016. (III. 11.) Korm. határozat alapján 35 státusszal, továbbá 
az a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások 
biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat, valamint a terrorveszély 
megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról szóló 1482/2016. 
(VIII. 31.) Korm. határozat alapján 372 státusszal nőtt, a fejezeten belüli megállapodások 
alapján pedig 1 státusszal csökkent a cím létszáma. 
 
Az 5. cím Büntetés-végrehajtásnál a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetéből kiválva 
2016. április 1-jei hatállyal létrejött a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. 
 
A 6. cím esetében a címet alkotó KSZF az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. 
mellékletének 3. a) pontja szerint 2016. szeptember 1-jével megszűnt, szervezete integrálásra 
került a BM igazgatásába. 
 
A 7. cím Rendőrségnél a fejezeten belüli megállapodások alapján 1 státusszal csökkent a cím 
létszáma. A 15. cím Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ jogutódlással történő 
megszűnése kapcsán 74 státusszal nőtt a Rendőrség létszáma. 
 
A 8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) esetében a fejezeten belüli 
megállapodások alapján 1 státusszal, továbbá az állománytábla korrekciója miatt 115 
státusszal csökkent a cím létszáma.  
 
A 9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) 2016. október 31-ig látta 
el a 10. cím Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, majd annak jogutódja, a 
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ gazdálkodási feladatait.  
 
A 10. cím esetében a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a 
továbbiakban: TIBEK) – a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi LXIX. törvénnyel módosított – a nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) alapján új 
nemzetbiztonsági szolgálatként, 2016. július 17-én kezdte meg működését a BM Rendészeti 
Információs Iroda (REINFO) feladatainak átvételével, a Szervezett Bűnözés Elleni 
Koordinációs Központ (a továbbiakban: SZBKK) jogutódjaként. 
 
A 13. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: BÁH) az 1312/2016. 
(VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. d) pontja szerint az állampolgársági és 
névváltoztatási feladatait 2016. év végéig végezte, a kapcsolódó státuszátadások a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok részére 2017-ben valósultak meg. 
 
A 15. cím esetében a címet alkotó Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ az 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének 3. b) pontja szerint 2016. szeptember 
1-jével megszűnt, szervezete integrálásra került a Rendőrség cím alá. 
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A 17. cím Vízügyi Igazgatóságok létszáma fejezeten belüli megállapodás alapján 1 státusszal 
csökkent. 
 
A 18. cím esetében a címet alkotó Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. 
mellékletének 3. c) pontja szerint 2016. december 31-ével megszűnt, szervezete 2017. január 
1-jével integrálásra került a BM igazgatásába. 
 
A 20. cím fejezeti kezelésű előirányzatok között a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény (a 
továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvény) 1. mellékletének  

− 53. pontja „21. A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” (ÁHT-
355939), valamint 

− 54. pontja „22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások” 
(ÁHT-359639)  

alcímekkel egészítette ki a XIV. BM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címet. 
 
Technikai jellegű fejezeti kezelésű előirányzatként került létrehozásra a  

− Fejezeti tartalék (ÁHT-211178) 2016. december 15-én fejezeti általános tartalékként 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdése alapján, 
valamint a 

− Megszűnt intézmény technikai elszámolása (ÁHT-360395) a fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 17/2016. (V. 13.) BM rendelettel, 
valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítással összefüggésben, továbbá a hatályos számviteli 
elszámolási szabályok miatt. 

 
Az előirányzatok alakulása:  
 
A 2016. évi költségvetési törvényben az Országgyűlés a XIV. BM fejezet (önkormányzatok 
nélküli) kiadásaira a 2016. évben 532.508,9 millió forintot, bevételekre 27.490,9 millió 
forintot, költségvetési támogatásra 504.963,0 millió forintot hagyott jóvá.  
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 840 897,7 532 508,9 552 825,0 1 008 547,5 917 252,9 109,1% 90,9% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

328 528,5 280 026,9 280 203,9 399 630,1 388 671,3 118,3% 97,3% 

Bevétel  255 591,7 27 490,9 27 490,9 266 915,2 296 518,6 116,0% 111,1% 

Támogatás 612 152,5 504 963,0 525 279,1 648 699,0 769 775,2 125,7% 118,7% 

Költségvetési 
maradvány 

61 648,6 - - 92 673,3 92 673,3 150,3% 100,0% 

Létszám (fő)  103 756 79 299 79 299 85 415 104 469 100,7% 122,3% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Bevétel  

és 
Maradvány 

Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 532 508,9 27 490,9 504 963,0 280 026,9 
Módosítások jogcímenként      
- a 2016. évi költségvetési törvényt módosító 
törvénnyel biztosított forrás 

20 316,1 0,0 20 316,1 177,0 

- Kormány hatáskörű és nemzetgazdasági miniszteri 
döntés alapján történt módosítás 

122 706,7 0,0 122 501,7 80 089,0 

- Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű 
maradványok előirányzatosításával) 

36 943,9 36 025,7 918,2 1 096,4 

- Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi 
maradványok előirányzatosításával) 

296 071,9 296 071,9 0,0 38 186,9 

2016. évi módosított előirányzat 1 008 547,5 359 588,5 648 699,0 399 630,1 

 
A 2016. évi költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 490.382,3 millió 
forint kiadási, 24.972,3 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a 
költségvetési támogatás 465.410,0 millió forint volt. Az Országgyűlés, a Kormány és a 
nemzetgazdasági miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 
115.469,3 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:  
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 82.420,4 
millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztésére, a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére, 

- a Hszt. alapján 2.077,0 millió forint a szenior állományban foglalkoztatottak 
illetményének megtérítése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím 
terhére, 

- a 2016. évi költségvetési törvény alapján 10,2 millió forint az igazságügyi 
alkalmazottak illetményalap emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím terhére, 

- a 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvény alapján 2.330,2 millió forint a 
büntetés-végrehajtás személyi és dologi kiadásaira, valamint beruházásáira, továbbá a 
vízügyi igazgatóságok beruházásaira, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet terhére, 

- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. 
(VI. 15.) BM rendelet alapján 2.968,1 millió forint a közalkalmazottak béremelésére, a 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére, 

- a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 30,5 millió forint a prémiumévek 
programra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,  

- 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 15,1 millió forint két fő átvételére, a XI. 
Miniszterelnökség fejezet terhére, 

- 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján 5.277,3 millió forint a kéményseprő-ipari 
ellátás folyamatos ellátásához szükséges forrás biztosítása, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalék (a továbbiakban: RKI) terhére, 

- 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat alapján 2.600,0 millió forint a személyazonosítást 
elősegítő informatikai rendszer felállításához és üzemeltetéséhez (állóképes 
arcképazonosítás) szükséges forrás biztosítása, az RKI terhére, 
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- 1135/2016. (III. 11.) Korm. határozat alapján 357,1 millió forint a Karmelita 
kolostorhoz kapcsolódó személyvédelmi feladatok ellátásához szükséges forrás 
biztosítása, az RKI terhére, 

- 1195/2016. (IV. 13.) Korm. határozat alapján 60,0 millió forint szúnyoggyérítésre, a 
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25/03/03/00 Turisztikai célelőirányzat 
jogcímcsoport terhére, 

- 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 102,0 millió forint a védelmi felkészítés 
feladatainak ellátására, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet 
terhére, 

- 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 9.350,0 millió forint a magyar-szerb 
határszakaszon építendő manőver út kivitelezésére és megbízható áramellátás 
biztosítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, 

- 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 1.721,9 millió forint a 2016. évi 
bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím 
terhére,  

- 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján 1.483,8 millió forint a 2016. évben 
várható jelentős csípőszúnyog-ártalom elleni hatékony védekezés kiadásának 
finanszírozása, az RKI terhére, 

- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 4,4 millió forint a KIH megszűnésével 
kapcsolatosan, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére, 

- 1593/2016. (X. 28.) Korm. határozat alapján 120,7 millió forint a Cún-Szaporca holtág 
vízpótlásával kapcsolatosan az Ős-Dráva Program keretében végrehajtott fejlesztéshez 
szükséges többletforrások biztosítása, az RKI terhére, 

- 1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat alapján 25,0 millió forint a Budapesti Víz 
Világtalálkozó 2016. megrendezésére, az RKI terhére, 

- 1620/2016. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 60,0 millió forint a BM budai 
Várnegyedben történő elhelyezése, az RKI terhére, 

- 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján 1.600,0 millió forint a BM budai 
Várnegyedben történő elhelyezése, az RKI terhére, 

- 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 765,6 millió forint a térítésmentes 
mezőgazdasági vízszolgáltatás biztosítása érdekében szükséges forrás biztosítására, az 
RKI terhére, 

- 1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 90,0 millió forint az egységes új 
szakértői intézet létrehozásával kapcsolatban a szakértői terület bővítésével összefüggő 
beruházási kiadások finanszírozására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. 
Országvédelmi Alap cím terhére, 

- 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 2.000,0 millió forint a 
katasztrófavédelem 2016. évi feladatellátásának maradéktalan biztosítására, fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosítás terhére. 

 
A Kormány döntései alapján év közben a költségvetési intézmények kiadási előirányzata 
összesen 781,0 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések alapján: 
- 1415/2016. (VII. 29.) Korm. határozat alapján 680,0 millió forint a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátása miatt, a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím javára, 

- 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 101,0 millió forint a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím részére, a 2016. évi bérkompenzáció 
pénzügyi visszarendezésére. 
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Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 42.071,6 millió forintról 
89.098,2 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 39.553,0 millió forint volt, 
amely év végére 55.734,5 millió forintra, a bevételek előirányzata 2.518,6 millió forintról 
12.026,9 millió forintra nőtt, továbbá 21.336,8 millió forint maradvány került 
előirányzatosításra. Az Országgyűlés, a Kormány és a nemzetgazdasági miniszter döntései 
alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 33.059,6 millió forinttal nőtt, elsősorban az 
alábbi intézkedéseknek köszönhetően: 
- a Hszt. alapján 10.160,0 millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak 

bérfejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére, 
- a 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvény alapján 17.985,9 millió forint a 

kormányzati infokommunikációs szolgáltatásokra, a tömeges bevándorlás kezelésére, 
valamint a terrorellenes intézkedések megvalósítására,  

- 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 4.900,0 millió forint a kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások maradéktalan feladatellátásának biztosítására, a XIV. 
Belügyminisztérium fejezet, 20/23 alcím Fejezeti stabilitási tartalék terhére, 

- 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján 13,7 millió forint a KIH megszűnésével 
kapcsolatosan a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások feladataira, a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére. 

 
A Kormány döntései alapján év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 
összesen 30,1 millió forinttal csökkent a következő intézkedés alapján:   
- 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 30,1 millió forint a kormányzati 

feladatellátás maradéktalan biztosítására, a XIV. BM fejezet, 20/23 alcím Fejezeti 
stabilitási tartalék terhére. 

 
A XIV. BM fejezet 2016. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 280.026,9 millió forint 
volt, mely az évközi módosítások hatására 399.630,1 millió forintra növekedett. Ebből a 
fejezeti kezelésű előirányzatok mindössze 164,7 millió forint eredeti előirányzattal 
részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását 
szolgálta. A jelentős növekedés a rendvédelmi életpálya modell bevezetésének, valamint a 
közalkalmazotti ágazati pótlék hatásának köszönhető. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata fejezeti 
szinten 72.591,7 millió forint volt, mely a módosítások következtében 103.289,2 millió 
forintra nőtt.  
 
A fejezet részére eredetileg jóváhagyott dologi kiadások előirányzata 130.776,1 millió forint, 
a módosított előirányzat év végén 234.228,9 millió forint volt.  
 
A felhalmozási kiadások 32.722,9 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások 
hatására 206.741,0 millió forintra nőtt, melyben kiemelkedő szerepe volt a Büntetés-
végrehajtás 40.674,4 millió forintos, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 37.154,8 millió forintos előirányzat növekedésének. 
 
A bevételek eredeti előirányzata fejezeti szinten 27.490,9 millió forint volt, mely a 
módosítások következtében 266.915,2 millió forintra nőtt. A bevételi előirányzat emelkedését 
elsősorban a terrorellenes intézkedésekre, a belügyi szervek részére biztosított 24.048,5 millió 
forint, a tömeges bevándorlás kezelésére, a BM intézményei részére biztosított 54.037,5 
millió forint, a KEHOP projektek előlegeiből származó 37.241,0 millió forint, az Országos 
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Közfoglalkoztatási Programból kapott 18.839,2 millió forint, valamint a KEOP forrásokból 
befolyt 30.608,1 millió forint okozta. 
 
A BM fejezet 2016. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az 
egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerül bemutatásra. 

 
 
1. cím: Belügyminisztérium igazgatása 
 
Törzskönyvi azonosító száma:  311607 
A Belügyminisztérium webcíme:  http:// www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A BM a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya 

- a bűncselekmények megelőzéséért,  
- a büntetés-végrehajtásért,  
- az e-közigazgatásért, 
- az élet és vagyonbiztonság védelméért, 
- a határrendészetért,  
- a helyi önkormányzatokért, 
- az idegenrendészetért és menekültügyért,  
- a katasztrófák elleni védekezésért, 
- a közbiztonságért, 
- a közfoglalkoztatásért, 
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, 
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, 
- a közlekedésrendészetért,  
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, 
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,  
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, 
- a külföldre utazás szabályozásáért,  
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, 
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, 
- a rendészetért,  
- a szabálysértési szabályozásért;  
- a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, 
- a terrorizmus elleni küzdelemért, 
- a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, 
- a vízgazdálkodásért, 
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint 
- a vízvédelemért 

felelős tagjának munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges 
hivatali feladatokat látja el. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A 2016. évi költségvetési törvény alapján a Belügyminisztérium igazgatása (a továbbiakban: 
BM igazgatása) 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 5.306,6 millió forint volt. Az év végi 
módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakulás, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott 
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pótlólagos források, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében 19.337,1 
millió forintra növekedett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 9 736,8 5 306,6 5 306,6 19 337,1 7 754,0 79,6% 40,1% 

 ebből:  személyi juttatás 3 685,2 3 392,0 3 392,0 4 764,3 3 872,3 105,1% 81,3% 

Bevétel 3 455,6 25,5 25,5 11 085,5 11 085,5 320,8% 100,0% 

Támogatás 5 525,5 5 281,1 5 281,1 7 333,5 7 333,5 132,7% 100,0% 

Költségvetési maradvány 1 673,8 – – 918,1 918,1 54,9% 100,0% 

Létszám (fő)   534 497 497 497 612 114,6% 123,1% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 306,6 25,5 5 281,1 3 392,0 497 

Módosítások jogcímenként           

- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) 

1,3 0,0 1,3 1,0  

 - Prémium évek program 2016. évi kiadásai 
[(8/2005. (II. 8.) PM rendelet] (Céltartalékok 
terhére) 

15,1 0,0 15,1 11,9  

 - A központi költségvetést érintő fejezeti és 
címrendi módosításokról szóló 2018/2015. (XII. 
29.) Korm. határozat alapján 2 fő átvétele 
Miniszterelnökségtől (a létszámok már a 2015. 
évben átadásra kerültek) 

15,1 0,0 15,1 10,4  

 - A KIH megszűnésével összefüggésben a 
Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az 
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) 
Korm. határozat alapján 3 státusz átvétele 

4,4 0,0 4,4 3,5 3 

 - 1620/2016. (XI. 11.) és az 1684/2016. (XI. 29.) 
Korm. határozatok alapján a BM budai 
Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos 
beruházás feladatainak finanszírozása 

1 660,0 0,0 1 660,0 0,0  

 - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya II. 
üteme (Céltartalékok terhére) 

82,8 0,0 82,8 65,1  

 - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2015. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás  

63,1 0,0 63,1 49,7  
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 - BM igazgatása - NBSZ közötti megállapodás 
(NEIH és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber 
Defence Management Authority Osztály átadása 
(a létszámok már a 2015. évben átadásra 
kerültek) 

-138,5 0,0 -138,5 -107,4  

 - Az egységes kormányzati ügyiratkezelő 
rendszer működésével kapcsolatos feladatok 
ellátására státusz átadása a KEK KH részére (2 fő 
létszám már a 2015. évben átadásra került) 

-10,7 0,0 -10,7 -8,3 -1 

 - A hivatásos állomány kötelező továbbképzése 
2016. évi fedezetének átadása a KSZF részére -0,7 0,0 -0,7 0,0  

 - A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) 
2016. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

291,5 0,0 291,5 77,9  

 - ÁROP-1-1-21-2012-0001 projektben el nem 
számolható költségek fedezetének átvétele 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére 

0,6 0,0 0,6 0,0  

 - BM igazgatása - KEK KH megállapodás (3 fő 
illetménykiegészítés fedezetének átadása) -2,3 0,0 -2,3 -1,8  

 - BM - EMMI - Szent István Egyetem közötti 
megállapodás (a Szent István Egyetem által a 
kistérségi mintaprogram mezőgazdasági 
programeleme, valamint az országos 
közfoglalkoztatási program megvalósításához 
nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása 
céljából bevont hallgatók ösztöndíjának 
biztosítása) 

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

 - TÖOSZ tevékenységével összefüggő 
előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

-3,0 0,0 -3,0 0,0  

 - BM igazgatása - TIBEK közötti megállapodás 
(REINFO átadása) -7,5 0,0 -7,5 -5,3 -2 

 - 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. 
melléklet 3. a) pontjának végrehajtása (a KSZF 
jogutódlással a BM-be történő beolvadással 
megszűnt, ezért a keletkezett maradvány átadásra 
került) 

554,9 1,0 553,9 159,1  

 - BM igazgatása – BM OKF GEK közötti 
megállapodás (illetményemelés, helyettesítés 
fedezete) 

-47,3 0,0 -47,3 -37,6  

 - OVF részére előirányzat átcsoportosítás 
(Griffsoft Zrt.-vel kötött szerződés fedezetének 
biztosítása) 

26,1 0,0 26,1 0,0  

 - BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás 
(illetményemelés, illetményeltérítés fedezete) -52,7 0,0 -52,7 -41,5  

 - Továbbképzési normatíva fel nem használt 
részének elvonása 

-347,0 0,0 -347,0 0,0  

 - BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás -
(Mondernkori népvándorlás, avagy a migráció 
komplex megközelítése c. konferencia 
fedezetének átadása) 

2,0 0,0 2,0 0,0  

 - BM - NGM -Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság közötti megállapodás (jogutódlás 
miatt elvégzendő átalakítási munkálatok 
fedezetének átadása) 

-50,0 0,0 -50,0 0,0  

 - BM igazgatása - Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium közötti megállapodás 

-0,7 0,0 -0,7 0,0  

1845



 
 

(táboroztatással kapcsolatos költség átadása) 
 - Többletbevétel előirányzatosítása 11,9 11,9 0,0 0,0  
 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 918,1  918,1  0,0  42,6   
 - Projektek, programok megelőlegezett 
kiadásainak megtérülése (ÁROP, TÁMOP, 
DARIF, EKOP, KÖFOP, KÖZOP, EKOP, 
GINOP, Európai Migrációs Hálózat, ITS, SH, 
SIROPHIM, RAVOT, PNR, PNR DEP, IKIR, 
ÖFFK, VIZEK) 

3 068,6  3 068,6  0,0  1 071,4   

 -  1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. 
melléklet 3.a) pont végrehajtása (KSZF 
jogutódlással a BM-be történő beolvadással 
megszűnt, ezért a KSZF előirányzat-felhasználási 
keretszámlája egyenlegének előirányzatosítása) 

426,7  426,7  0,0  40,7   

 - 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. 
melléklet 3. c) pontjának végrehajtása (KEK KH 
jogutódlással a BM-be történő beolvadással 
megszűnt, ezért a KEK KH előirányzat-
felhasználási keretszámla egyenlegének 
átvezetése) 

6 728,5  6 728,5  0,0  55,2   

 - EU Tanácsi kiutazások költségeinek részbeni 
megtérülése 23,7  23,7  0,0  0,0   

 - Szolidaritási Alapok megelőlegezett 
kiadásainak megtérülése 

248,9  248,9  0,0  152,0   

 - Átadott, de fel nem használt előirányzatok 
visszautalásából származó összeg 
előirányzatosítása 

2,0  2,0  0,0  0,5   

 - Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzathoz 
kapcsolódó tranzakciós illeték előirányzatosítása 

177,7  177,7  0,0  0,0   

 - Lakásépítési kölcsön visszatérülés 9,0  9,0  0,0  0,0   
 - Projekt kiadások finanszírozására fejezeti 
kezelésű előirányzatból átvett pénzeszközök 
előirányzatosítása 

362,0  362,0  0,0  0,0   

 - Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt 
előirányzatok között 0,0  0,0  0,0  -163,7   

2016. évi módosított előirányzat 19 337,1 12 003,6 7 333,5 4 764,3 497 

 
A BM igazgatása cím kiadási előirányzatának jelentős részét a személyi juttatások 
előirányzata tette ki. 
Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:   

- a minisztériumban dolgozó prémiumévesek személyi juttatásainak fedezetére 11,9 
millió forint személyi juttatás és 3,2 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó; 

- az 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció fedezetére összesen 1,0 millió forint személyi juttatás és 0,3 millió 
forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésének fedezetére 65,1 millió forint 
személyi juttatás és 17,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó; 

- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2015. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra személyi juttatás 49,7 millió forint és 13,4 
millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 
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- a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) 2016. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti 
kezelésű előirányzatról átvett forrás 77,9 millió forint személyi juttatás és 17,3 millió 
forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

- egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a 
Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 2018/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat alapján 10,4 millió forint személyi juttatás és 2,8 millió 
forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat; 

- a KIH megszűnésével összefüggésben a Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az 
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 
27.) Korm. határozat alapján 3,5 millió forint személyi juttatás és 1,0 millió forint 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat; 

- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM 
igazgatása részére átadott előirányzatok összesen 199,8 millió forint személyi juttatás 
és 85,7 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

- a KEK KH 2016. december 31-i jogutódlással történő megszűnése miatt az év végén 
átutalt egyenlege összesen 55,2 millió forint személyi juttatások és 10,4 millió forint 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

- a projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből, valamint a 
támogatási előlegekből (TÁMOP, ÁROP, EKOP, GINOP, KÖZOP, Európai 
Migrációs Hálózat, Darif, Ravot, Sirophim, Szolidaritási programok terhén 
foglalkoztatottak megelőlegezett kiadásainak, valamint a reprezentációs kiadások 
fedezetére) 1.223,4 millió forint személyi juttatás és 364,6 millió forint munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 42,6 millió forint személyi 
juttatás és 14,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó; 

- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott 
rovatrendezések a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kiemelt előirányzaton 110,3 millió forint növekedését eredményezték.  

 
Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 

- a BM-be vezényeltek, kirendeltek illetménykiegészítésének, valamint a szolgáltatási 
csoport bővítésének fedezetére költségvetési megállapodások alapján a vezénylő-, 
kirendelő szerveknek [Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), Országos Rendőr-főkapitányság (a 
továbbiakban: ORFK), KEK KH] 80,9 millió forint személyi juttatás és 21,4 millió 
forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó; 

- az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működésével kapcsolatos 
feladatok ellátásának fedezete 8,4 millió forint személyi juttatás és 2,3 millió forint 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

- a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központtal kötött megállapodás 
alapján a REINFO átadásához kapcsolódó fedezet biztosítása 5,3 millió forint 
személyi juttatás és 1,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulás adó; 

- a BM, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szent István Egyetem között létrejött 
megállapodás alapján, a közfoglalkoztatási mintaprogramokba bevont hallgatók 
ösztöndíjának fedezete 3,1 millió forint személyi juttatás; 

- BM igazgatása és az NBSZ között létrejött megállapodás alapján, a Nemzeti 
Elektronikus Információbiztonsági Hatóság (NEIH) és a Nemzeti Biztonsági 
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Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása 107,4 millió forint 
személyi juttatás és 29,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó; 

- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott 
rovatrendezések 163,7 millió forintos csökkenést eredményeztek a személyi juttatások 
előirányzaton.  

 
A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 187,1 millió forinttal nőtt a 2015. évi 
teljesítéshez képest. A személyi juttatások emelkedését az európai uniós projektek terhére 
időszakosan foglalkoztatottak létszámának növekedése, valamint a 2016. év folyamán 
jogutódlással átvett intézmény (KSZF) miatti megnövekedett létszámhoz kapcsolódó kiadási 
többlet okozta. 

  

adatok millió forintban 

Megnevezés 
2015. évi 
teljesítés 

2016. évi 
teljesítés 

Változás 

Rendszeres személyi juttatások 2 680,3 2 838,8 158,5 

Nem rendszeres személyi juttatások 420,4 611,2 190,8 

Külső személyi juttatások 584,5 422,3 -162,2 

Személyi juttatások összesen 3 685,2 3 872,3 187,1 

 
A felhasználás 3.872,3 millió forintban realizálódott, amelynek 90,1%-át az állomány, 
valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett 
rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett 
juttatások jelentették. A külső személyi juttatások jelentős részét a hazai és európai uniós 
forrásból finanszírozott reprezentációs kiadások, megbízási díjak és a hivatásos állomány 
csoportos élet- és balesetbiztosításának éves díja tette ki.  
 
A BM igazgatása létszáma 2016. évben az alábbiak szerint alakult: 

Létszámváltozás levezetése Fő 

2016. évi nyitó létszám: 497 

1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján - KIH megszűnése miatti előirányzat átadás 3 

BM-TIBEK megállapodás alapján - REINFO átadása -2 
A KÉR rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátására a   KEK  KH részére történő státusz 
átadás 

-1 

2016. évi záró létszám: 497 

 
A dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 903,2 millió forint volt. Az év végi 
módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra 
jóváhagyott pótlólagos források következtében 4.494,6 millió forintra emelkedett. 
 
A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések: 

- előző évek maradványának előirányzatosítása 229,7 millió forint; 
- Európa tanácsi utak költségeinek megtérülése 23,7 millió forint; 
- az európai uniós projektek, egyéb programok megelőlegezett kiadásainak 

megtérüléséből 509,9 millió forint;  
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- egyes szakmai feladatok átadásával összefüggésben a Miniszterelnökség és a 
Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 2018/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat alapján 1,9 millió forint; 

- az NBT 2016. évi működésére 129,8 millió forint; 
- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM 

igazgatása részére átadott előirányzat 226,5 millió forint; 
- a KEK KH 2016. december 31-i jogutódlással történő megszűnése miatt év végén 

átutalt egyenlege 2.176,1 millió forint; 
- 2016. évi többletbevétel 11,9 millió forint; 
- tranzakciós illeték fedezetének átvétele a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez 

kapcsolódó kiadások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról 177,7 millió forint; 
- az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól (OVF) átvett 26,1 millió forint a Griffsoft Zrt.-

vel kötött egyedi szerződés fedezetére; 
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 133,0 millió forint értékben. 

 
A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések: 

- a hivatásos állomány kötelező továbbképzése 2016. évi fedezetének átadása a KSZF 
részére 0,7 millió forint; 

- BM igazgatása és az NBSZ között létrejött megállapodás alapján, a NEIH és a 
Nemzeti Biztonsági Felügyelet Cyber Defence Management Authority Osztály átadása 
1,8 millió forint; 

- BM igazgatása - TIBEK közötti megállapodás a REINFO átadása 0,8 millió forint; 
- BM igazgatása - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás 

táboroztatással kapcsolatos költség átadása 0,7 millió forint; 
- BM - NGM - Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) közötti megállapodás a 

jogutódlás miatt elvégzendő átalakítási munkálatok fedezetének átadása 50,0 millió 
forint; 

- fejezeten belüli elvonás az előirányzaton jelentkező megtakarítás terhére 3,0 millió 
forint. 
 

A 2016. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 1.629,5 millió forint kifizetés 
történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az alábbi tételek jelentették: 

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, 
üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 43,2 millió forint került elszámolásra;  

- kommunikációs szolgáltatásokra 253,5 millió forint felhasználás történt, amelyek a 
különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez 
kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 
rendszer, KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai 
feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez 
kapcsolódnak; 

- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 970,7 millió forint volt, melyből a 
legjelentősebb kiadást a fordítási, tolmácsolási, oktatási, továbbképzési, valamint a 
közbeszerzésekkel kapcsolatban igénybe vett lebonyolítási, ellenőrzési 
szolgáltatásokra fordított összegek, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásai, 
tranzakciós illeték jelentették; 

- a külföldi, illetve belföldi kiküldetések kiadásaira 122,6 millió forintot fordított az 
intézmény. 

 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 149,0 millió forint volt, az év végi 
módosított előirányzat pedig 527,3 millió forint. 
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Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések: 

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 69,9 millió forint; 
- az európai uniós projektek keretében felmerült működési célú kiadások fedezetére 

kapott 217,8 millió forint; 
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 16,5 millió forint; 
- előző évben kötött megállapodásokból származó visszafizetési kötelezettségek 

teljesítése 2,1 millió forint; 
- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM 

igazgatása részére átadott előirányzat összesen 14,1 millió forint; 
- a KEK KH 2016. december 31-i jogutódlással történő megszűnése miatt év végén 

átutalt egyenlege 57,9 millió forint értékben. 
 

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenés nem történt. 
 
A 2016. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 282,9 millió forint 
kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek 
teljesítése (173,6 millió forint); az 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozat alapján a tömeges 
bevándorlás kezelésére biztosított forrásból származó visszafizetési kötelezettség (1,2 millió 
forint); az SH/9/1/1 „Többszintű Közösségi Rendőrségi Hálózat az együttműködés alapú 
bűnmegelőzésért elnevezésű projekt keretében kapott likviditási támogatás visszatérítése  
(37,0 millió forint); a 2015. évben megkötött megállapodások alapján az ORFK, a KKM, az 
AH, valamint a Miniszterelnökség részére történő átutalás (62,9 millió forint); az 1301/2016. 
(VI. 13.) Korm. határozat alapján a 2015. évi maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt 
részének a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére 
történő utalás (4,2 millió forint); befejezett, lezárt európai uniós projektekhez kapcsolódó 
elszámolásokból eredő befizetési kötelezettség teljesítése (2,8 millió forint); valamint civil 
szervezetek részére a Helyi Önkormányzatokért díj (2 db) (összesen 1,2 millió forint) 
jelentette. 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadásokon eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, 
mely az évközi módosítások következtében 1.176,1 millió forintra növekedett az alábbiak 
szerint:  

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 213,7 millió forint; 
- az SH/9/2/1 projekt megtérülése, illetve támogatási előlege 724,8 millió forint; 
- a VIZEK és az IKIR projekthez kapcsolódó visszatérítendő támogatások előirányzata 

61,0 millió forint; 
- munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 8,9 millió forint; 
- a KEK KH 2016. december 31-i jogutódlással történő megszűnése miatt év végén 

átutalt egyenlege 167,7 millió forint értékben. 
 
2016-ban az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 447,0 millió forint 
kifizetés történt, az alábbiak szerint: 

- az SH/9/2/1 európai uniós projekt keretében az energiahatékonysági fejlesztések 
finanszírozására a megyei rendőr-főkapitányságok részére 179,5 millió forint; 

- az SH/9/2/1 európai uniós projekt keretében kapott likviditási támogatás visszautalása 
168,7 millió forint; 

- 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján a 2015. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány átadása az ORFK részére 58,6 millió forint; 
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- 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2015. évi meghiúsult maradvány 
átutalása a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzata részére 16,5 millió forint; 

- 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a 2015. évi meghiúsult maradvány 
átutalása a Bethlen Gábor Alap részére 13,1 millió forint; 

- a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatásként 
10,6 millió forint. 

 
Beruházások előirányzaton 34,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, mely az 
évközi módosítások következtében 6.926,7 millió forintra növekedett.  
 
Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték: 

- a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 338,1 millió forint; 
- az 1620/2016. (XI. 11.) és az 1684/2016. (XI. 29.) Korm. határozatok alapján a BM 

budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházási feladatok 
finanszírozására kapott összeg 1.660,0 millió forint; 

- az NBT beruházási feladatainak végrehajtására 71,0 millió forint; 
- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM 

igazgatása részére átadott előirányzatok összesen 108,2 millió forint; 
- a KEK KH 2016. december 31-i jogutódlással történő megszűnése miatt év végén 

átutalt egyenlege 4.261,2 millió forint; 
- a projektek, programok terhén megelőlegezett kiadások megtérülése (GINOP, ÁROP, 

Európai Migrációs Hálózat, Szolidaritási programok, Svájci Alap, KÖFOP stb.) 529,4 
millió forint értékben. 

 
Az eredeti előirányzatot csökkentették a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját 
hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 75,9 millió forint értékben, amelyből a nemzetközi 
kötelezettségek fedezetére 16,8 millió forint került átcsoportosításra. 
 
A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 434,2 millió forint volt, amely a 
rendelkezésre álló források 6,3%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron 
kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 140,9 millió forint összegben, míg 
az informatikai rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök, egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése 46,0 millió forint. Az ingatlanok beszerzése, létesítése soron 139,7 millió forint a 
teljesítés a budai Várnegyedbe történő költözés beruházása miatt. Az egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése 16,0 millió forint értékben vált szükségessé. 
 
A Felújítások soron eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, az évközi 
módosítások következtében 29,8 millió forintra növekedett az előirányzat az alábbiak szerint: 

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 10,1 millió forint;  
- a KSZF 2016. szeptember 1-től jogutódlással történő megszüntetését követően a BM 

igazgatása részére átadott előirányzatok összesen 0,3 millió forint; 
- az SH/9/2/1 projekt keretében finanszírozott felújítási kiadások 2016. évi megtérülése 

19,4 millió forint értékben.  
 
A felújítások előirányzat felhasználása év végéig 10,1 millió forint volt, amely a 
rendelkezésre álló források 33,9%-a. Az SH/9/2/1 projekt keretében kerül sor a Rendőrség és 
a BÁH épületeiben energiahatékonysági célzatú felújításra, a teljesítés is ezen projekt 
keretében történt.  
 

1851



 
 

A BM igazgatása működési bevételének eredeti előirányzata 25,5 millió forint volt. A 
minisztérium bevételei a dolgozók térítéséből, bírósági ítéletekből eredő perköltségekből, 
életbiztosítási kárhányad alapján történő díjvisszatérítésből adódtak. A bevételek a korábbi 
KSZF által végzett tevékenységből (vizsgáztatás, oktatás, szállásnyújtás) származó bevételek 
miatt 37,4 millió forint értékben teljesültek, így az év végén a BM igazgatása többletbevétele  
11,9 millió forintot tett ki. 
 
A BM igazgatásának követelésállománya személy- és vagyonőr képzés költségeinek 
követeléseiből, bírósági ítéletekből származó perköltség követelésekből, meghiúsulási kötbér 
és kamatkövetelésekből (egyéb követelések), valamint a dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök 
tárgyévi törlesztő részletéből fennmaradó hátralékok, illetve a 2016. december havi 
követelésállomány összegéből tevődött össze, az alábbiak szerint: 

adatok ezer forintban 

Megnevezés 
2016. évi nyitó 

állomány 
2016. évi záró 

állomány 
Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):  17 1 001 
Tárgyévi egyéb követelések: 45 054 23 379 
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés: 616 1 391 
Összesen: 45 687 25 771 

 
A szolgáltatásból származó tárgyévi követelésállomány növekedését a KSZF megszűnése 
miatti képzési szolgáltatások követeléseinek összege okozta. A tárgyévi egyéb követelések 
állománya a nyitó állományhoz képest a követelésállomány év végi értékelésének elszámolása 
miatt csökkent. A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön záró állományából a hátralékok összege 
0,9 millió forint, míg 0,5 millió forint a 2016. december havi követelésállomány összege, 
melynek jóváírására 2017 januárjában került sor.  
 
A 2016. évben behajthatatlan követelésként 95 ezer forint perköltség került leírásra az adós 
elhalálozása során kiállított hagyatéki végzés, valamint a felszámoló behajthatatlansági 
nyilatkozata alapján. 
A vevők részére kiküldött egyeztető levelek alapján 2016-ban 109 ezer forint összegű 
követelés nem került elismerésre, így ezen összeg kétes követelésként a nyilvántartásból 
kivezetésre került.  
 
A BM lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya a 2016. évben az 
alábbiak szerint alakult: 

- a költségvetési évben 43 fő rendelkezett összesen 76,8 millió forint összegű 
munkáltatói kölcsönnel, amelyből tárgyévben 3 fő részére lakóingatlan vásárlási 
támogatás jogcímen történt folyósítás (mind a három kérelem tárgyévben érkezett),  

- a visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap 
számla 2016. évi forgalma az alábbiak szerint alakult: 

 
adatok millió forintban 

Nyitóegyenleg: 25,1 

Bevételek (törlesztés): 8,9 

Folyósított kölcsön: 10,6 

Egyéb kiadás: 0 

Záró egyenleg: 23,4 
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A BM igazgatása 2015. évi maradványának teljesülése 918,1 millió forint volt, melynek 
kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

adatok millió forintban 
Személyi juttatások 43,0 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14,1 

Dologi és egyéb folyó kiadások 244,4 

Egyéb működési célú kiadások 68,7 

Beruházások 328,5 

Felújítások 10,1 

Egyéb felhalmozási célú kiadások  197,2 

2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány meghiúsult része 12,1 

Összesen: 918,1 
 

 
A 2015. évi maradvány a 2015. december havi nem rendszeres személyi juttatásokra, a 
személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra, a 
még 2015. év folyamán megkötött megállapodások teljesítésére, az áthúzódó, december 
hónapban beérkező, teljesítésre nem került kiadások kifizetésére, valamint az európai uniós 
projektekre kapott előlegek, likviditási támogatások visszafizetésére került felhasználásra. 
 
A BM igazgatásának a 2016. évben keletkezett előirányzat-maradványa 11.583,1 millió 
forint volt, amelyből 28,7 millió forint az előző évekről áthúzódó előirányzat-maradvány. A 
maradvány összege tartalmazta az év végén a KEK KH átutalt egyenlegét, maradványát is, 
összesen 6.728,5 millió forint értékben. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 
11.559,9 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 23,2 millió 
forintot tett ki. 
A 2016. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult: 

adatok millió Ft-ban 
Személyi juttatások 878,6 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 339,5 
Dologi és egyéb folyó kiadások 2 858,6 
Egyéb működési célú kiadások  243,4 
Beruházások 6 491,4 
Felújítások 19,7 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 728,7 
2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány  23,2 
Összesen: 11 583,1 

 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint 
foglalhatók össze: 

- európai uniós projektek, egyéb feladatok finanszírozására kapott előlegek fel nem 
használt része, 

- az év végén biztosított többletforrások terhére vállalt kötelezettségek, valamint az év 
végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének 2016. évre történő áthúzódása. 

 
Vagyongazdálkodás 
 
A BM igazgatása vagyonában a 2016. évben a növekedést az európai uniós forrásokból 
finanszírozott projektek keretein belül beszerzett, illetve a befejezetlen beruházásként, 
felújításként aktivált eszközök, továbbá a háttérintézmények megszűnése miatt átvett 
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eszközök állományba vétele okozta. A jogutódlással történő megszűnés miatti vagyonátvétel 
az alábbiakban részletezettek szerint valósult meg: 

− A KSZF 2016. augusztus 31-i megszűnése miatt a BM igazgatása vagyona összesen 
1.862,9 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint: 

= Immateriális javak (40.920 db): 1.219,2 millió forint, 
= Ingatlanok (3 db): 410,2 millió forint, 
= Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (4.772 db): 233,5 millió forint. 

− A KIH 2016. augusztus 31-i megszűnése során az Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszer szoftver felhasználásával és a kiszolgáló hardver 
működtetésével keletkezett használati, tulajdon- és működtetési jogok és 
kötelezettségek tekintetében a jogutód a BM igazgatása lett. A szoftver bruttó értéke 
101,4 millió forint, a szoftver működését biztosító szerver bruttó értéke pedig 31,3 
millió forint volt, amely vagyon átvétele összesen 132,7 millió forint értékű 
állományváltozást eredményezett. 

 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománycsökkenése az év közben 
lefolytatott selejtezési eljárás, illetve a fejezeten belül központi költségvetési szervnek 
megállapodás alapján átadott eszközök kivezetése miatt történt, az alábbiakban részletezettek 
szerint: 

- A BM igazgatása és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság között 
2016. május 31. napján kelt ingóságok vagyonkezelői jogának központi költségvetési 
szervek közötti átruházásáról szóló szerződés alapján – BM igazgatása, mint Átadó 
állami feladatai ellátásához feleslegessé válás miatt – 2016. április 1-jén 5 db terepjáró 
abroncs került átadásra összesen 0,1 millió forint értékben.  

- A terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. 
évi LXIX. törvényben foglaltak alapján 2016. július 17-én megalakult a polgári 
nemzetbiztonsági tevékenységet folytató TIBEK. A törvény hatályba lépésével a 
REINFO által végzett feladatok a BM igazgatásától a TIBEK hatáskörébe kerültek. A 
feladat ellátásához szükséges vagyonelemek átadása a 2016. október 17. napján aláírt 
megállapodás szerint megtörtént. Az ingóságok összesített bruttó nyilvántartási értéke 
32,9 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 1,6 millió forint. 

- Az ORFK és a területi szerveinek bűnmegelőzési egységeinél a megelőző-
vagyonvédelmi feladataik ellátásához szükséges tárgyi feltételek folyamatos és 
zavartalan feladatellátás érdekében szükséges vagyontárgyak átadására vonatkozón 
2017. február 6. napján a BM és az ORFK szerződést kötött. A vagyonátadással 
érintett vagyonelemek 2016. szeptember 30-i bruttó nyilvántartási értéke 11,1 millió 
forint. 

- A KSZF megszűnését követően szükségessé vált az Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium részére a megszűnést megelőzően a Főigazgatóság feladatai 
ellátásához feleslegessé vált és fizikailag átadott eszközök vagyonának rendezése. Erre 
vonatkozóan 2017. február 9. napján aláírásra került ingóságok vagyonkezelői jogának 
központi költségvetési szervek közötti átruházásáról szóló szerződés. A gépek, 
berendezések és felszerelések 2016. szeptember 30. napi bruttó értéke mindösszesen 
13,3 millió forint volt. 

 
A mérlegadatok elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi 
eszközök állományának könyv szerinti értékében 9,2%-os növekedés következett be, az előző 
évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve. 
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Összetételét vizsgálva a 2016. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a 
Befektetett eszközök 11,3%-os, míg a Forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb 
sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 88,7%-os 
részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2015. évi beszámoló azonos 
adattartamát figyelembe véve ez az arány 56,0% és 44,0% volt. Az összehasonlítás alapjául 
szolgáló 2015. évi beszámoló Eszközök mérleg főösszege – az egyes központi hivatalok és 
költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával 
összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet előírása szerint a KSZF és a KEK KH jogutódja a BM – a megszűnő 
intézmények pénzeszközeinek, valamint követeléseinek összegével növekedett. 
Megállapítható volt továbbá, hogy az eszközök jelentős volumenváltozása miatt változott a 
befektetett eszközök és a forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos 
eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások egymáshoz viszonyított 
aránya. 
 
Az eszközök értékének változását elemezve állománycsoportonként az alábbi jelentősebb 
változások következtek be: 
 

a/ Befektetett eszközök 
adatok millió forintban 

- immateriális javak állománycsökkenése -289,1 
- ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 266,7 
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománynövekedése 8,7 
- beruházások, felújítások állománynövekedése 143,2 
 

A KSZF BM igazgatásába történő jogutódlása miatt 2016. évben új mérlegsorként 
jelent meg az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya.  

 
b/ Forgóeszközök  

A forgóeszközök között a BM igazgatása vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, 
amelyben a 2016. évben az előző évhez képest 5,6 millió forint összegű 
készletváltozás történt, így a készletek állományában 14,0%-os állománycsökkenés 
következett be. 
 

c/ Pénzeszközök 
A pénzeszközök mérlegértékének előző évhez viszonyított jelentős növekedését (5,8-
szorosát) a KSZF beolvadása miatti pénzkészlet átvétele, az induló európai uniós 
programok megvalósításához lenyitott támogatási előlegek, valamint a BM budai 
Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításához 
szükséges fedezet rendelkezésre bocsátása okozta.  
 

d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások 
A követelések 15,0%-kal csökkentek, a működési bevételek miatti követelések év végi 
értékelésének elszámolása miatt. 
A követelés jellegű sajátos elszámolások változása az előző évhez viszonyítva jelentős 
mértékű növekedést mutat (291-szeres). A KEK KH év végi megszűnése során az 
előirányzatfelhasználási-keretszámla és a munkáltatói lakásalap vezetésére szolgáló 
OTP bankszámla megszüntetése nem történt meg, emiatt a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a számlák záró egyenlege a Más által beszedett bevételek elszámolása 
megnevezésű könyvviteli számlán került állományba vételre. 
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e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 92,8%-os csökkenés 
tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A csökkenés a 2016. december 
havi bér sajátos számviteli, valamint az utalványok, bérletek év közbeni teljes 
felhasználásra történő elszámolása miatt következett be.  
 

f/ Aktív id őbeli elhatárolások 
Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2015. évhez viszonyítva 91,0%-kal 
csökkent, amely az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolásából 
vezethető le. Az elhatárolás megszüntetése a TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító 
számú pályázat 2016. évben elfogadott kifizetési kérelméhez kapcsolódott.  

 
A BM igazgatása 2016-ban kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal 
kapcsolatos bevétele nem keletkezett.  
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 

- A BM igazgatása 2016-ban nem végzett vállalkozási tevékenységet. 
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek. 

 

A BM igazgatása rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2016. december 31-én 8,9 
millió forint volt. Tartalmát tekintve a letéti számlán kerül elkülönítésre az európai uniós 
projektek keretében, illetve egyéb szerződések esetében felmerülő ún. szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek teljesítése, amelyet a szerződő partner utal át a BM igazgatása számára. 
 
 
2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 722601 
Honlap címe: www.nvsz.hu 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a 
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódjaként, gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szervként került létrehozásra a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel 
ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 
293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján. 
 
Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint 
a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését; a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
személyi kör megbízhatósági vizsgálatát; az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak 
szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupció-
megelőzéssel kapcsolatos feladatokat. Az NVSZ céljai a 2016. évben is ugyanazok maradtak: 
erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen. Az NVSZ 
tevékenységében a 2016. évben is az átláthatóság és az együttműködés elve érvényesült, 
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továbbra is nagy hangsúlyt kapott az NVSZ védelmi jellegének dominanciája és a 
bűnmegelőzési feladatok elvégzése. 
 
Az NVSZ megalakulása óta a befejezett titkos nyomozások számadatai folyamatos 
emelkedést mutatnak. 2016-ban 624 eljárás került befejezésre, 2011. évben ez a szám 264 
eljárás volt. 
 
A megbízhatósági vizsgálatok végrehajtását az új élethelyzetek kialakításának, bonyolultabb, 
több mozzanatos, több szereplős cselekménysor megvalósításának igénye jellemzi. 
Kiemelendő, hogy a 2016. évben 743 lezárt vizsgálat történt. 
 
A Hszt. 2011. január 1-jétől vezette be a kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályait. Az 
ellenőrzés célja, a hivatásos szolgálatra előéletük, illetve aktuális életvitelük alapján 
alkalmatlan személyek kiszűrése. Az életvitel ellenőrzések száma a 2016. évben 4.827 
befejezett ügy.  
 
A korrupció megelőzési kormányzati feladatok összehangolásában történő közreműködés 
során elsődleges volt a költségvetési szervekkel, a civil szervezetekkel és egyetemekkel 
történő szakmai kapcsolat felvétele, kiépítése, illetve erősítése. Az integritás tanácsadók 
képzése, továbbképzése érdekében szoros együttműködésre került sor a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel, amelynek célja, hogy elősegítsék az államigazgatási szervek 
integráns működését. Szintén az integráns működés érdekében – jogszabály módosítások 
révén – a 2016. évben összehangolásra kerültek a belső kontrollrendszer és a korrupció 
megelőzést szolgáló belső intézkedések, melyek során a Nemzetgazdasági Minisztériummal 
(NGM) különösen jó együttműködésre került sor. 
 
Az NVSZ továbbra is részt vett a korrupcióellenes nemzetközi szervezetek munkájában, 
ellátta a nemzetközi szerződésekből eredő jelentési kötelezettségeket is. A korrupció 
megelőzéssel kapcsolatos szakmai szempontok érvényesítése érdekében az NVSZ 
közreműködött a korrupció megelőzés és integritás témájú projektek kidolgozásában. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 4 573,3 6 105,8 6 105,8 7 419,6 6 172,2 135,0% 83,2% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

3 098,2 3 460,3 3 460,3 4 350,0 4 292,3 138,5% 98,7% 

Bevétel 157,9 0,0 0,0 16,6 16,6 10,5% 100,0% 

Támogatás 4 435,2 6 105,8 6 105,8 7 351,6 7 351,6 165,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

31,6 0 0 51,4 51,4 162,6% 100,0% 

Létszám (fő)  470 545 545 555 526 111,9% 96,5% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedélyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 6 105,8 0,0 6 105,8 3 460,3 545 

Módosítások jogcímenként      

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya II. 
üteme (Céltartalékok terhére) 

997,3 0,0 997,3 785,4  

- A belügyminiszter irányítása alatt álló 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi 
ágazati pótlék megállapításáról szóló 
29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a 
közalkalmazottak részére biztosított 
rendvédelmi ágazati pótlék és elszámolása 
(Céltartalékok terhére) 

41,8 0,0 41,8 32,9   

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2015. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

127,8 0,0 127,8 100,6   

- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok 
terhére) 

0,3 0,0 0,3 0,2  

- Megállapodások alapján átcsoportosítások a 
Készenléti Rendőrséggel (üzemanyag és 
objektumőrzés kiadásaira) 

-25,0 0,0 -25,0 0,0   

- Megállapodások alapján átcsoportosítások 
az ORFK-tól (vezényelt állomány kiadásaira, 
teljesítményjuttatásra) 

93,8 0,0 93,8 74,9 10  

- Megállapodások alapján átcsoportosítások a 
KSZF-nek (képzési feladatokra) 

-6,3 0,0 -6,3 0,0   

- Megállapodás alapján átcsoportosítás a 
Legfőbb Ügyészségtől (közreműködői 
költségre) 

16,1 0,0 16,1 12,6   

- Többletbevétel előirányzatosítása 10,9 10,9 0,0 0,0  

- Kiemelt előirányzatok közötti intézményi 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -121,1   

- Közfoglalkoztatottak utáni támogatás a 
Munkaügyi Központtól 

5,7 5,7 0,0 0,0  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 51,4 51,4 0,0 4,2  
2016. évi módosított előirányzat 7 419,6 68,0 7 351,6 4 350,0 555 

 
Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 6.105,8 
millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 
7.419,6 millió forintra növekedett. A kiadások fedezetét 7.351,6 millió forint költségvetési 
támogatás, 16,6 millió forint bevétel és 51,4 millió forint előző évi előirányzat maradvány 
biztosította. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 3.460,3 millió forint volt, amely a módosítások 
hatására az év végére 4.350,0 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a 
85 fős létszámbővítés kapcsán kapott előirányzattöbblet és a Hszt. szerinti rendvédelmi 
életpálya bevezetéséhez kapcsolódó, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló 
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rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék 
fedezetére biztosított előirányzatok jelentették. Év végére 4.292,3 millió forint került 
felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 98,7%-a. A 
fennmaradó maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
907,8 millió forint volt, amely a módosítások hatására 1.182,3 millió forintra emelkedett, a 
teljesítés pedig 1.149,4 millió forint volt, a maradvány szintén kötelezettségvállalással terhelt. 
Az előirányzat módosulása és a felhasználás is a személyi juttatások függvényében alakult. 
 
A dologi kiadások 591,7 millió forintos előirányzata legnagyobbrészt szintén a 
létszámbővítés miatt megnövekedő egyszeri és folyamatosan jelentkező többlet kiadások és 
szolgáltatási kiadások miatt 721,9 millió forintra növekedett. Az év végére 631,8 millió forint 
került felhasználásra, amelyből a legjelentősebb tételeket a bérleti és lízing díjak, a titkos 
információgyűjtéssel kapcsolatos speciális kiadások, üzemeltetési kiadások, informatikai, 
illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások jelentették. A fennmaradó 90,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 495,1 millió forint volt, amely intézményi hatáskörű 
módosítások következtében év végére 369,8 millió forintra csökkent. A beruházások 
előirányzat felhasználása év végéig 91,0 millió forint volt, amelyből a XIV. épület tűzjelző 
rendszer bővítése, a Békéscsabai és Szegedi kirendeltségek átépítése, 3 db gépjármű, 
számítógépek és mobil telefonok beszerzései valósultak meg. 
 
A felújítások eredeti előirányzata 650,9 millió forint volt, de intézményi hatáskörű 
módosítások hatására 795,5 millió forint lett a módosított előirányzat. Az előirányzatból 7,6 
millió forint került felhasználásra a XI/B épület tervezési munkálataival kapcsolatban. A 
fennmaradó 787,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt, amelyből 
635,7 millió forint a XI/B épület felújítási munkálatainak, 135,2 millió forint a XIV. épület és 
a 7/A épület pince felújításának, 7,6 millió forint klímaberendezés felújítása, 9,4 millió forint 
pedig a Mogyoródi úti épület felújítás garanciális visszatartásának fedezetét képezték.  
 
A 2016. évi költségvetési törvény alapján az NVSZ bevételi előirányzattal nem rendelkezett, 
de az év végére 16,6 millió forint bevétel teljesítés mutatkozott, amely a következő tételekből 
adódott: 

− Országos Közfoglalkoztatási Program keretében kapott támogatás 5,7 millió forint, 
− saját működési többletbevétel 10,9 millió forint. 

 
Az NVSZ 2015. évi maradványa 51,4 millió forint volt (december havi túlóra kifizetése, 
decemberi teljesítésű közüzemi számlák, felhalmozási kiadások), mely összegből 7,4 millió 
forint az előző évekből származó garanciális visszatartás összege. A 2015. évben keletkezett 
maradvány az előírásoknak megfelelően teljesült, kivéve az említett 7,4 millió forint 
garanciális visszatartás összege, amely további maradványként szerepel. 
 
Az NVSZ a 2016. évben 1.247,4 millió forint maradványt mutatott ki, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt volt. Ebből az összegből kerül kifizetésre a 2016. évi jubileumi 
jutalom, a december havi túlóra, a megbízási díjak személyi juttatások után fizetendő szociális 
hozzájárulási adó, a decemberi teljesítésű közüzemi számlák, a számítógép beszerzések, a 
XI/B épület felújítása, a VI., VII. és XIV. épület pinceszintjének szigetelése és felújítása, 
valamint a Mogyoródi úti ingatlan felújításának garanciális visszatartása. 
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Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően 
az NVSZ 2016. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra. 
 
Az NVSZ eszköz vagyona a 2016. évben 2.010,7 millió forintot tett ki, amely az előző évihez 
képest 1.209,9 millió forinttal nőtt. A növekedést az év végén meglévő pénzeszközök 
nagysága befolyásolta jelentősen, amely egyébként a maradvány fedezete is egyben. Az 
eszköz és készlet állomány jelentős változást nem mutatott. További befolyásoló tényező az 
adott előlegek és utalványok év végi állománya valamint az időbeli elhatárolások változása. 
 
Az év végén tartozásállomány nem volt. Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
 
Az NVSZ lakásalap számlával nem rendelkezett. Az NVSZ lakásügyi szerve a Készenléti 
Rendőrség, amely a 2015. évben a megszűnt Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 
jogutódjaként került kijelölésre. 
 
 
4. cím: Terrorelhárítási Központ 
 
Törzskönyvi azonosító: 775696 
Honlap címe: www.tek.gov.hu 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A TEK 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait az Rtv. 7/E §-a, valamint a 
terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végezte. 
 
A Rendőrség terrorizmust elhárító szerveként létrehozott TEK szakmai tevékenységét három 
nagy feladatcsoport alkotja: 

− a felderítési tevékenység keretében a terrorszervezetek felderítése, működésük 
megakadályozása, a terrorcselekmények elkövetésére irányuló törekvések megelőzése, 
felderítése, azaz a terrorizmus elleni küzdelem;  

− a személyvédelmi tevékenység keretében a miniszterelnök és a legfőbb ügyész 
életének, testi épségének, programjaik zavartalanságának állandó védelme, továbbá a 
rendészetért felelős miniszter döntése alapján ideiglenesen, eseti jelleggel egyéb 
személyvédelmi feladatok ellátása; 

− a műveleti tevékenység keretében a veszélyes, fegyveres személyek elfogása, valamint 
különféle biztosítási feladatok végrehajtása.  

 
Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, 
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az 
emberrablás bűncselekmények megszakítását. 
 
A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén 
tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, 
valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt 
esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának 
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szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő 
tűzszerészeti tevékenységet.  
 
A TEK ellátja Magyarország Miniszterelnökének, valamint a Legfőbb Ügyész 
személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, valamint végzi a rendészetért felelős miniszter 
által ideiglenesen és eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat.  
 
A rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott 
döntése alapján közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország 
területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, 
valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, 
hazatérésük biztosításában, megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott 
feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű 
információkat, a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar 
külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység 
szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények 
személy- és létesítményvédelmét. 
 
A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és 
koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek 
tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti 
program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek 
kidolgozásában. 
 
A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg 
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más 
bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart 
más államok terrorellenes szerveivel, valamint részt vesz a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében. 
 
A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a 
BM ügyeleti tevékenységét. 
 
Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése 
 
A TEK feladatainak végrehajtása tekintetében a 2016. évben meghatározó momentum, hogy a 
migrációval szorosan összefüggő terrorizmus Európa mindennapjainak része lett. Ez a 
jelenség a rendvédelmi szervek, köztük a TEK szerepének megerősödését hozta magával. Az 
elmúlt időszak európai terrorcselekményei bizonyítják, hogy nélkülözhetetlen a magas 
színvonalon képzett terrorelhárítási szervezet, hiszen a lakosság biztonsága alapvető 
fontosságú. Ma Európa egyik legbiztonságosabb országának tekinthető Magyarország, 
amelyben jelentős szerepe van a TEK tevékenységének. 
 
A TEK felderítési hírszerző tevékenységét 2016-ban alapvetően a hazai, terrorkockázati 
tényezőt jelentő szélsőséges csoportok feltérképezése, a külföldi terrorcselekmények hazánkat 
érintő hatásai, a magányos elkövetők problematikája, valamint a nemzetközi migrációs 
folyamatok határozták meg. 
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A terrorkockázati tényezők feltárása tekintetében kiemelt figyelem irányult a hazánkban 
szerveződő szélsőséges, extrémista ideológiájú csoportokra annak érdekében, hogy a 
csoportokban, illetve a holdudvarukban megjelenő egyes, potenciális terrorkockázatú 
személyek kiszűrése, tevékenységük, valós törekvéseik kellő időben történő felismerése 
megtörténhessen. 
 
A felderítési tevékenység másik meghatározó pillére a terrorcselekmény – mint büntetőjogi 
tényállás – eszközcselekményeként megjelölt, vagy egy későbbi terrorcselekmény 
elkövetésének potenciális veszélyét magában hordozó egyes bűncselekmény kapcsán 
folytatott bűnfelderítő tevékenység volt. 
 
Ennek keretében egyrészt elemzésre kerültek egyes, a fenti bűncselekmények miatt elrendelt 
nyílt eljárások az esetleges terrorvonatkozású kapcsolatok vizsgálata céljából, másrészt a saját 
felderítésű vagy társszervek által a TEK részére eljuttatott – jellemzően lőfegyver-, 
robbanóanyag-birtoklással, megszerzési szándékkal összefüggésben keletkezett – bűnügyi 
operatív információk terror aspektusú feldolgozása került végrehajtásra. 
 
A magányos elkövetők felderítése érdekében kiemelt figyelem irányult a Magyarország 
területén élő olyan személyek kiszűrésére, figyelemmel kísérésére, fenyegetéseik 
valóságtartalmának ellenőrzésére, cselekményük végrehajtásának megelőzésére, 
megakadályozására, akik veszélyt jelenthetnek a védett személyekre, az etnikai, vallási 
csoportokra vagy konkrét személyekre, valamint a közrendre, közbiztonságra. 
 
Megtörtént a TEK feldolgozó tevékenysége során látókörbe került, potenciális magányos 
elkövetőként azonosított személyek összegyűjtése, adatbázisba rendezése. A pszichológusok 
által készített kockázatértékelés alapján prioritási sorrend felállítása történt meg. A magányos 
elkövetőként látókörbe került személyek interneten közzétett tartalmait a pszichológusok 
folyamatosan, visszatérő jelleggel ellenőrizték, ellenőrzik. 
 
Az európai vallási szélsőségesekre irányuló titkos információgyűjtés eredményeként mintegy 
1000 európai vallási szélsőséges azonosítása történt meg, akiknek Magyarországon történő 
átutazását számos alkalommal észlelte a TEK által kiépített jelzőrendszer. A jelzőrendszer 
2016-ban kibővítésre került a határforgalom ellenőrzésére kidolgozott terrorszempontú szűrő-
kutató rendszerrel. 
 
Az év során megtörtént az MVM Paksi Atomerőmű működéséhez szükséges friss 
fűtőanyagok, illetve a működtetésből származó kiégett fűtőanyagok szállításának operatív 
biztosítása, az útvonalak kockázatelemzése, azok ellenőrzése, illetve a potenciális kockázati 
tényezőt jelentő csoportok kontrollálása.  
 
A 2016-os évben a felderítési tevékenység egyik fontos irányvonala az iraki és a szíriai 
konfliktusövezetekből érkezők ellenőrzése volt. A BÁH-hal történt kiváló együttműködés 
eredményeként több, nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak ítélt személy beutazása 
került megakadályozásra. 
 
A párizsi és brüsszeli terrortámadást követően a partnerszolgálatokkal történő szoros 
együttműködésben az elkövetők vonatkozásában felmerült információk (pl.: előzményi 
adatok, útvonalak, korábbi tevékenységek, kapcsolatok) ellenőrzését végezte el a TEK. Az 
ellenőrzések során jelentős mennyiségű adat került jogsegély eljárásban átadásra a belga, a 
francia és a német rendőrség számára. A TEK által folytatott felderítő tevékenység alapján 
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sikerült a párizsi és brüsszeli merényleteket elkövető személyek Európába történő bejutásának 
körülményeit teljes körűen tisztázni. 
Az Európát sújtó migrációs áradat miatt a szakhatósági kötelezettségből adódó feladatszám 
továbbra is magas volt, megközelítette a 82.000 darabot. Külön kiemelendő, hogy 2016-ban 
az egyszerűsített honosítási eljárásban kiadott állásfoglalások száma közel 65.000 volt. 
 
A migrációs tendenciák változásának eredményeként az ez irányú szakhatósági feladatellátás 
mind kiemeltebb feladatkörré vált. A kérdéskör fontosságát jelzi az is, hogy a TEK – más 
szakhatóságokkal együttműködve – nem csak nemzeti, de gyakorlatilag európai szinten is 
elsődleges szűrője a migránscsoportoknak, illetve az esetleg azok álcája alatt a kontinensre 
beszivárogni kívánó terroristáknak. 
 
A TEK a 2010-es megalakulása óta kiemelt figyelmet fordít a nemzetközi kapcsolatok 
kiépítésére. Ennek keretében hatékony együttműködést alakított ki a szakterületén illetékes 
külföldi partnerszervekkel, valamint a terrorizmussal foglalkozó nemzetközi szervezetekkel. 
 
A TEK hatáskörébe tartozó feladatok hatékony végrehajtása aktív nemzetközi 
együttműködést feltételez, ezért az egyes együttműködési formákhoz való csatlakozás vagy 
miniszteri utasítást követően, vagy saját kezdeményezés alapján, a BM jóváhagyásával 
történt. A nemzetközi vonatkozású feladatok közé tartozik a külföldi partnerszolgálatokkal és 
azok képviselőivel való kapcsolattartás, a Magyarország területén lévő külképviseletek 
operatív védelme, rendezvényeinek biztosítása, valamint meghatározott ügyekben titkos 
információgyűjtés folytatása.  
 
A nemzetközi együttműködés bilaterális, valamint multilaterális együttműködés formájában 
valósult meg. A bilaterális együttműködések keretében a TEK 62 ország rendőri és 
titkosszolgálati partnerszerveivel, összekötő tisztjeivel, valamint Magyarországra akkreditált 
külföldi képviseleteinek munkatársaival áll kapcsolatban. 
 
A multilaterális együttműködés a nemzetközi szervezetek tevékenységében való részvétel 
keretében valósult meg a következők szerint: 

− Europol: részvétel a TEK hatáskörét érintő együttműködési formákban, 
− az Europol Magyar Összekötő Tiszti Irodán 2016. április 1. óta teljesít szolgálatot a 

TEK egy fővel, háromhavi váltásban; a kihelyezett munkatárs ellátja a TEK 
képviseletét az Europol Terrorelhárítási Központjában (ECTC); 

− európai titkosszolgálatok terrorellenes csoportja (CTG); 
− terrorizmus elleni rendőri munkacsoport (PWGT); 
− terrorizmus elleni fúziós központok informális csoportja (Madrid Csoport); 
− az EU Tanácsának Terrorizmus Elleni Munkacsoportja (TWP): a BM által vezetett 

delegációban szakértői részvétel a BM kérése alapján; 
− SELEC terrorizmus elleni munkacsoport; 
− délkelet-európai rendőri együttműködési megállapodás (PCC SEE), terrorizmus és 

extrémizmus elleni munkacsoport; 
− V4-Ausztria extrémizmus elleni munkacsoport;   
− ATLAS (Európai Terrorelhárító Egységek Nemzetközi Szervezete). 

 
Az ATLAS tagságból eredően a TEK együttműködött a tagországokkal, koordinációs és 
képzési feladatokat látott el, kiutazásokon vett részt. A TEK közreműködött az ATLAS 
Building Exercise hadgyakorlat előkészítésében, melynek megtartására 2016 augusztusában, 
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Tallinban került sor. Az ATLAS szervezeten belül a TEK sikeresen pályázott a 2016-os év 
egészségügyi szakmai projektjével, amelynek anyagi támogatását elnyerte. A projekt 
keretében két emelt szintű (ATMP) és két középszintű (ITMP) kurzus megtartására került sor 
Magyarországon. A TEK Medic kurzusai elismerést váltottak ki a társszervek munkatársai 
körében. 
 
Jelenleg 14 bilaterális és multilaterális védett csatornán keresztül van lehetőség a külföldi 
partnerszolgálatokkal történő kommunikációra.  
 
2015-ben kezdődött meg az Europol minősített kommunikációs csatornájához (SIENA) való 
közvetlen csatlakozás kiépítése, amely 2016-ban folytatódott. A bilaterális és multilaterális 
csatornák jelentőségét mutatja, hogy az ezeken a csatornákon a TEK-hez érkező anyagok 
száma 2016-ban több mint tízszeresére (5.870) emelkedett a 2011. évhez viszonyítva. 
 
2016-ban a személyvédelmi tevékenység keretében a miniszterelnök, valamint a legfőbb 
ügyész védelme, továbbá a belügyminiszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a TEK 
hatáskörébe utalt személyvédelmi feladatok végrehajtása kifogástalanul megtörtént. 
 
A miniszterelnök és a legfőbb ügyész védelme keretében megközelítőleg hétszáz belföldi 
hivatalos és magán program, valamint külföldi kiutazás biztosítása történt meg. A 
személyvédelmi feladatok végrehajtása során személybiztosítási feladatok ellátására, az 
utazás és a lakóhely biztosítására, a programok biztonsági előkészítésére, 
helyszínbiztosítására, operatív, megelőző biztosítására, valamint a dokumentációs és 
élelmiszerhigiéniai biztosítási és ellenőrző tevékenységek ellátására került sor. 
 
A feladatok végrehajtását végző munkatársak több mint 7.000 ellenőrzést végeztek különböző 
adattárakban, továbbá összesen több mint 1.000 alkalommal láttak el élelmiszerbiztonsági 
ellenőrzést, laborvizsgálatot, protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző 
biztosítást, sugárfelderítést, fotó-videó biztosítást, preparáció-gyanús küldeményre irányuló 
vizsgálatot, valamint a megelőző-védelmi tevékenység keretében személyek beazonosítását. 
 
A belügyminiszter által ideiglenesen a TEK hatáskörébe utalt biztosítási feladatra 20 
alkalommal került sor. Ezen feladatok végrehajtása keretében történt meg a brit 
miniszterelnök, az ukrán miniszterelnöki delegáció, továbbá az Orosz Föderáció 
külügyminiszterének személyvédelme. 
 
Helyszínbiztosítási feladatok ellátása keretében bírósági biztosítások, igazságügyi átadások 
alkalmával helyszínbiztosítási és biztonsági gépjárművezetői feladatok végrehajtására került 
sor.  
 
Napjainkra új veszélyforrásként jelent meg a nemzetközi terrorizmussal összefonódó vegyi, 
biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) terrorizmus. Az új kihívásokhoz alkalmazkodva, a 
CBRN biztonság megvalósítására létrehozott CBRN szervezeti elem központi képességként 
ellátja a TEK sugárvédelmi megbízotti feladatait, képviseli a TEK-et a CBRN területet érintő 
nemzeti stratégiák, gyakorlatok, intézkedési tervek kidolgozása során összehívott 
értekezleteken, végzi a Mobil Sugárfelderítő Rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó 
feladatokat, valamint közreműködik az élelmiszerbiztonsági, sugár-, biológiai-, kémiai 
veszélyforrások feltárásában. 
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A közéleti személyiségek védelmére szolgáló Európai Hálózat (ENPPF) drón 
munkacsoportjában vezető szerepet látott és lát le a TEK. 
 
A szakmai feladatok körében 2016-ban a műveleti terület munkatársai 205 alkalommal 
hajtottak végre bűnügyi feladatot, amelynek során összesen 169 fő elfogására került sor.  
 
A műveleti szakterület ellátta még az alábbi feladatokat: 

− személyvédelmi (biztosítási) feladat (46 alkalom),  
− közveszély elhárítási (palack kilövés) feladat (4 alkalom),  
− kiemelt személykísérési feladat (fogvatartott szállítása) (20 alkalom),  
− fűtőelem szállításának biztosítása (18 alkalom),  
− pénzszállítás biztosítása (13 alkalom),  
− VIP101 fokozatú biztosítás (68 alkalom). 

 
A műveleti szakterület részt vett egyes sporteseményekkel kapcsolatban különféle feladatok 
ellátásában: 

− a Franciaországban megrendezett labdarúgó Európa-bajnokság és a Rio de Janeiróban 
megrendezett Olimpia időszakára kialakított vészhelyzeti SMS-rendszer 
kidolgozásában történő közreműködés; 

− külföldre utazó sportcsapatok biztonsági felkészítésének elvégzése; 
− a FORMA 1 Magyar Nagydíj biztonsági előkészítése. 

 
A TEK megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet az állománya megfelelő képzésére, 
kiképzésére, továbbképzésére, a képesítési követelményeknek való megfelelésre. 
 
A TEK reagálóképességének növeléséhez jelentős mértékben hozzájárultak a 2016-ban 
végrehajtott következő gyakorlatok: 

− a BM OKF-fel közös gyakorlat keretében palack kilövés végrehajtása; 
− egy középiskolai kollégiumban túszejtés felszámolása gyakorlat végrehajtása; 
− egy büntetés-végrehajtási objektumban elzárkózott, túszokat ejtő fegyveres elkövető 

felszámolására vonatkozó gyakorlat végrehajtása; 
− a visegrádi országok (V4) speciális műveleti egységeivel közös nemzetközi 

terrorelhárító gyakorlat végrehajtása; 
− a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) 2. Különleges Rendeltetésű Ezreddel 

kétnapos közös gyakorlat végrehajtása. 
 
Az ügyeleti tevékenységgel összefüggésben 2016-ban ötödik alkalommal került 
megrendezésre a BM ügyeleti konferencia. A sikeres továbbképzésen a TEK munkatársain 
kívül az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet képviselői vettek részt. 
 
A TEK 2016-ban ismét megrendezte a Spárta 300 meghívásos nemzetközi erőnléti 
sportversenyt, amelyen a TEK csapata mellett 8 ország (Szlovákia, Németország, Szerbia, 
Montenegro, Izrael, Macedónia, Koszovó, Hollandia) csapata vett részt, és a visszajelzések 
sikeresnek értékelték a rendezvényt. 
 
A TEK 2016 januárjában A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzatról a megnövekedett illegális migrációval összefüggő feladatok 
finanszírozásával összefüggésben kapott támogatásból elindította és részben befejezte a 
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feladatok ellátásához szükséges beszerzési eljárásokat. A feladatokkal összefüggésben 
beszerzésre kerül 4 db kisbusz, létrás rohamrendszerrel ellátott könnyű páncélozott gépjármű, 
terepjáró képességű mentőautó, fegyverzeti felszerelések, egyenruházat, térfigyelő kamerák, 
technikai elhárító eszközök, hőkamerák, éjjellátók, optikai eszközök, tűzszerész eszközök és 
búvárfelszerelések. 
 
A terrorellenes intézkedések végrehajtására biztosított források terhére elindításra kerültek a 
szükséges beszerzési eljárások. Beszerzésre kerülnek csúcstechnológiájú páncélozott szállító 
járművek, létrás rohamrendszerrel ellátott könnyű páncélozott gépjármű, lövedékálló 
mellények, pajzsok és sisakok, kényszerítő, behatoló és alpintechnikai eszközök, fegyverek és 
fegyvertartozékok, hőkamerák, éjjellátók, drónok, valamint optikai eszközök. Az eszközök a 
beszerzési eljárások időtartama, az eszközök speciális paraméterei, valamint a külföldi 
gyártók gyártási kapacitása és szállítási ideje miatt csak a 2017. évben kerülnek rendszerbe 
állításra, a 2016. évi költségvetésben kötelezettségvállalással terhelt maradványként 
jelentkeznek. 
 
A terrorellenes feladatok végrehajtásához kapcsolódóan a TEK átvette a Honvédelmi 
Minisztériumtól (a továbbiakban: HM) a X. kerület Zách utca 6. szám alatt található objektum 
egy részét használatra. Az épületeken felújítások kerültek végrehajtásra, valamint drótkerítés 
került kiépítésre. 
 
A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések 
 
A költségvetési létszámkeret a 2016. január 1-jén 1.113 fő volt (912 hivatásos és 201 
közalkalmazotti státusz). Év közben a Karmelita Kolostor védelmi feladataira 2016. március 
16-ával 35 fős, a terrorellenes intézkedések végrehajtására 2016. július 16-ával 372 fős 
létszámbővítés került végrehajtásra, míg a KÉR rendszer működésével kapcsolatosan 1 
státusz került elvonásra. Az év végi költségvetési létszámkeret 1.519 fő volt (1.273 hivatásos 
és 246 közalkalmazott státusz). 
 
A 2016. évi átlagos statisztikai létszám 1.178 fő volt.  
 
A 372 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan jelentősen átalakult a TEK szervezeti 
struktúrája. A Felderítési Igazgatóságon belül kialakításra került a veszélyeztetett, elsősorban 
közel-keleti és észak-afrikai területeken végzett munkát koordináló Speciális Műveleti 
Főosztály, az internet monitorozását végző osztály főosztállyá bővült. A budapesti 
főosztályok és a regionális irodák létszáma egységes rendszerben bővült. A Paks II 
beruházással kapcsolatosan megnövekvő külföldi jelenlétre tekintettel Pakson új felderítési 
iroda került felállításra. 
 
A Személyvédelmi Igazgatóság szervezetében új főosztály került kialakításra a védett 
személyek védelmével kapcsolatos előkészítő munkát végrehajtó helyszínbiztosítást végző 
állományból, valamint megalakult a vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris biztonság 
megvalósítására létrehozott CBRN Osztály. 
 
A Műveleti Igazgatóságon mind a budapesti, mind a vidéki osztályok létszáma egységes 
rendszerben bővült. A Paksi Műveleti Osztály és a Tűzszerész Osztály főosztállyá bővült. 
Kialakításra került a páncélozott szállítójárműveket irányító Műveleti Harcjármű Osztály, a 
bevetési feladatokat operatív feladatokkal támogató Speciális Támogató Osztály, az 
állampolgárok és az infrastruktúrák biztonságára vonatkozó előzetes védelmi intézkedéseket 
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kidolgozó Megelőző Védelmi Osztály, valamint a Képzési Főosztályon belül a Taktikai és 
Közelharc Osztály és a Vízi, Légi, Katonai Kiképző Osztály. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 13 996,2 12 225,2 12 225,2 25 275,5 16 466,3 117,6% 65,1% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

8 031,8 7 218,8 7 218,8 
10 014,7 

 
9 958,2 124,0% 99,4% 

Bevétel 1 099,2 123,0 123,0 8 987,0 8 987,0 817,6% 100,0% 

Támogatás 13 407,5 12 102,2 12 102,2 15 147,3 15 147,3 113,0% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány 

630,7 - - 1 141,2 1 141,2 180,9% 100,0% 

Létszám (fő)  1 088 1 113 1 113 1 519 1 178 108,3% 77,6% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 12 225,2 123,0 12 102,2 7 218,8 1 113 
Módosítások jogcímenként      
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya II. 
ütemére (Céltartalékok terhére) 

2 277,6  2 277,6 1 793,4   

- A belügyminiszter irányítása alatt álló 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati 
pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) 
BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére 
biztosított rendvédelmi ágazati pótlék 
(Céltartalékok terhére) 

117,3  117,3 92,4    

- 1135/2016. (III. 11.) Korm. hat. alapján a  
Karmelita kolostorhoz kapcsolódó 
személyvédelmi kiadások biztosítása  

357,1  357,1 206,7 35 

- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) 

1,5   1,5 1,2   

- 1223/2016. (V. 2.) Korm. hat alapján 
többletforrás védelmi felkészítési kiadásokra 

12,0  12,0   

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2015. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

293,0  293,0 230,6   

- ATLAS képzések utólagos költségtérítés 3,3 3,3     
- Belső Biztonsági Alap fejezeti kezelésű 
előirányzatból nyújtott projektek 
előirányzatosítása 

19,3 19,3      

1867



 
 

- Fejezeten belüli átcsoportosítás hivatásos 
állomány kötelező továbbképzésére 

-14,0  -14,0   

- KÉR üzemeltetésével kapcsolatos költségek 
átadása (1 fő státusz) 

-3,8  -3,8 -3,0 -1 

- TEK-KR megállapodás (fegyverjavítás, 
lőszerek) 

-0,9   -0,9     

- TEK-AH megállapodás (áthelyezettek 
teljesítményjuttatása) 

-0,3  -0,3 -0,2  

- TEK-ORFK megállapodás (áthelyezettek 
teljesítményjuttatása) 

5,6  5,6 4,4  

 - 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat, valamint 
a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához 
szükséges további források biztosításáról szóló 
1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a 
terrorveszéllyel kapcsolatos feladatok hatékony 
megvalósításához szükséges forrás biztosítása 

6 160,2 6 160,2  1 461,3 372 

- 1965/2015. (XII. 23.) Korm. hat. alapján a 
tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
maradványa terhére biztosított forrás a 
megnövekedett illegális migrációval összefüggő 
többletfeladatok végrehajtására 

1 697,3  1 697,3  111,3  

- Orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához 
nyújtott támogatás előirányzatosítása 

21,2 21,2  8,3  

- Többletbevétel előirányzatosítása 95,5 95,5  50,0  
- KEOP európai uniós energiaracionalizálási 
pályázat előirányzatosítása 

867,2 867,2  7,7  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 1 141,2 1 141,2  25,4  
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás    - 1 193,6  
2016. évi módosított előirányzat 25 275,5  10 128,2 15 147,3 10 014,7 1 519 

 
A nemzetgazdasági miniszter a hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos 
illetményemelés fedezetére összesen 2.277,6 millió forintot, a közalkalmazottak rendvédelmi 
ágazati pótlék fedezetére 117,3 millió forintot csoportosított át a Céltartalékok terhére. 
 
A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos teljesítményjuttatás fedezetére 
2 részletben, összesen 293,0 millió forint többlettámogatásban részesült a szerv. 
 
A Kormány a 2016. évi közalkalmazotti bérkompenzáció fedezetére [1226/2016. (V. 2.) 
Korm. határozat] összesen 1,5 millió forintot biztosított.  
 
A Karmelita Kolostor őrzésvédelmének kiadásaira az 1135/2016. (III. 11.) Korm. 
határozatban foglaltak szerint 357,1 millió forint támogatás került biztosításra. 
 
A TEK 2016 januárjában A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzatról a megnövekedett illegális migrációval összefüggő többletfeladatok 
végrehajtásával kapcsolatban felmerült kiadásokra 1.697,3 millió forint, valamint a 2016. évi 
honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat] 
kapcsolódóan a TEK feladatrendszerébe tartozó területek finanszírozására 12,0 millió forint 
többletforrás került biztosításra. 
 
2016. I. félévében került sor a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
előirányzatosítására 1.141,2 millió forint összegben.  
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A KSZF számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú 
tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások 
forrásbiztosítására 14,0 millió forint került átadásra, a KÉR működésével kapcsolatosan 3,8 
millió forint került átcsoportosításra.  
 
A BM és a TEK között a terrorellenes intézkedések végrehajtásához szükséges költségvetési 
többletforrások biztosítása tárgyban  létrejött támogatási szerződés alapján a terrorizmus 
elleni fellépés hatékonysága növelésének biztosításához a TEK a 2016. év második felében 
6.160,2 millió forint támogatásban részesült. 
 
Más rendőri szervvel létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodások alapján (személyi 
juttatás kifizetések megtérítésére, valamint fegyverjavítási kiadások rendezésére) az 
előirányzat 4,4 millió forinttal növekedett. 
 
Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 95,5 
millió forint került előirányzatosításra, OEP finanszírozásból 21,2 millió forint, az ATLAS 
képzések utólagos költségtérítéséből 3,3 millió forint bevétel folyt be.  
 
Európai uniós forrásból a KEOP 5.2.4. energiaracionalizálási pályázat előfinanszírozásából 
867,2 millió forinttal, valamint a Belső Biztonsági Alap (BBA) program előfinanszírozásából 
19,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege. 
 
A TEK 2016. december 31-i módosított kiadási előirányzata 25.275,5 millió forint, melyből 
az éves felhasználás 16.466,3 millió forint (65,1%) volt. A 2016. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 8.809,2 millió forint volt. 
 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
A személyi juttatások 10.014,7 millió forintos módosított előirányzatából 9.958,2 millió 
forint került felhasználásra (99,4%), melynek következtében az előirányzaton 56,5 millió 
forint maradvány képződött. 
 
Az átlagosan 1.178 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 8.171,5 millió forint 
került kifizetésre, melyből 1.646,9 millió forint volt a hivatásos állomány számára 2015. 
július 1-jével kialakított életpályamodell bevezetésével összefüggő, 2015. július 1-jétől 
átlagosan 30,0%-os, majd 2016. január 1-jétől további, átlagosan 5,0%-os illetményfejlesztés 
fedezete.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 1.423,0 millió forintot tettek ki, mely a 
személyi juttatások összes felhasználásának 14,3%-át jelenti. 
 
Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására 
összesen 522,7 millió forint került felhasználásra, melyből a túlszolgálat pénzbeli megváltása 
összesen 458,3 millió forint.  
 
A hivatásos állomány számára ruházati utánpótlási ellátmány összesen 86,3 millió forint 
(96.625 forint/fő) összegben került kifizetésre. 
 
A béren kívüli juttatások 2016. évi kerete – a 2016. évi költségvetési törvény vonatkozó 
rendelkezése alapján – az állomány számára bruttó 200 ezer forint volt. Az év során a 
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juttatások összesen 251,6 millió forint összegben kerültek biztosításra a személyi juttatások 
kiemelt előirányzatának terhére.  
 
Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási 
segély) 14,1 millió forint kiadás keletkezett. 
 
A közalkalmazotti állomány számára bérkompenzáció 1,2 millió forint összegben került 
biztosításra.  
 
A külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó napidíj kifizetések mértéke 28,4 millió forint volt, 
melyből a legnagyobb kiadási tételek a nyári franciaországi Labdarúgó Európa Bajnokság 
biztosítási feladatai, valamint az USA-ban megrendezett SWAT versenyen való részvétel volt. 
 
A külső személyi juttatásokra 63,5 millió forintot fordítottak, mely európai uniós pályázat 
menedzselési, járványügyi és egészségügyi feladatokhoz, valamint takarításra megkötött 
megbízási szerződésekhez kapcsolódik, valamint 2014-től itt kell elszámolni a reprezentációs 
kiadásokat (55,4 millió forint) is. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 
2.682,3 millió forintos módosított előirányzatából 2.672,7 millió forintot (99,6%) használt fel 
a TEK, melynek következtében az előirányzaton 9,6 millió forint maradvány képződött.  
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.826,8 millió forint, az év közben végrehajtott 
előirányzat-módosítások következtében a december 31-i módosított előirányzat 2.998,5 millió 
forint volt. A felhasználás 2.254,9 millió forint (75,2%), melynek következtében az 
előirányzaton 743,6 millió forint maradvány képződött. 
 
Szakmai anyagok beszerzésére 267,8 millió forintot fordított a TEK. 
 
A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:  

− üzemeltetési anyagok beszerzése 310,1 millió forint;  
− informatikai szolgáltatások igénybevétele 46,9 millió forint;  
− egyéb kommunikációs szolgáltatások 54,4 millió forint;  
− a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes élelmezése 32,3 millió forint; 
− rezsiköltség 162,2 millió forint;  
− karbantartási, javítási kiadások 332,8 millió forint;  
− egyéb szolgáltatási kiadások 329,0 millió forint; 
− ÁFA 408,8 millió forint; 
− külföldi kiküldetések kiadásai 71,3 millió forint. 

 
Az egyéb dologi kiadásokra 180,0 millió forint került biztosításra, melyből 161,7 millió forint 
a speciális működési kiadásokkal kapcsolatosan merült fel.  
 
Egyéb működési célú kiadásként 2,6 millió forint került teljesítésre, melyből 0,5 millió 
forint volt a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványnak (bevételi 
túlteljesítés) a fejezeten belüli átcsoportosítása, illetve 2,1 millió forintot tett ki az 1 fő 
nyugállományba vonult dolgozó után zárolt státuszon keletkezett befizetési kötelezettség. 
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A beruházások eredeti előirányzata 908,4 millió forint volt. Az év során előirányzatosított 
924,0 millió forintos előirányzat-maradványnak, a terrorellenes intézkedések végrehajtására 
biztosított 4.055,0 millió forintnak, a migrációs feladatok kezelésére biztosított 1.333,3 millió 
forintnak, a Karmelita Kolostor őrzésvédelmére kapott 56,8 millió forintnak, a védelmi 
kiadásokra kapott 10,0 millió forintnak, a végrehajtott belső átcsoportosításnak (1.190,0 
millió forint), valamint a KEOP pályázatból épületek energiaracionalizálására kapott 850,3 
millió forint forrásnak köszönhetően az előirányzat 9.327,8 millió forintra módosult. Az 
előirányzat felhasználása 1.439,3 millió forint összegben, a módosított előirányzat 15,4%-
ában realizálódott. Az előirányzaton 7.888,5 millió forint maradvány képződött. 
 
Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások 177,8 millió forint értékben 
valósultak meg, melyből 172,1 millió forint saját ingatlanon, 5,7 millió forint pedig idegen 
ingatlanon merült fel. 
 
A Zách utcai központi objektumban a beruházások és felújítások XI. ütem 1. része valósult 
meg öt épületen, összesen 55,7 millió forint értékben. 
 
A Zách u. 4. sz. alatti épületek építési beruházásaira 116,4 millió forint került felhasználásra 
(energiaracionalizálás 24,8 millió forint, műveleti terem légkezelés kialakítása 4,9 millió 
forint, küzdősport terem beruházása 1,5 millió forint, egyéb építési beruházások 85,2 millió 
forint). A tartós használatába átvett Zách u. 6. sz. alatti laktanya központi irodaépület 
telepítési, tanulmányi és koncepcióterveire 5,7 millió forint kiadás keletkezett. 
 
Egyéb tárgyi eszközök (fegyverzeti eszközök, egyéb különféle eszközök, orvosi eszközök) 
összesen 863,1 millió forint összegben kerültek beszerzésre. 
 
A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség összege 2016-ban 302,3 millió 
forint volt. 
 
A felújítás eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely a 35,7 millió forintos 
előirányzat-maradvány és a belső átcsoportosítások hatására (-143,2 millió forint) az év 
végére 192,5 millió forintra módosult. A felhasználás 81,5 millió forint, melyből 38,3 millió 
forint saját ingatlanokon, 25,9 millió forint pedig saját eszközökön elvégzett felújítás volt. Az 
előirányzaton 111,0 millió forint maradvány képződött. 
 
Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos felújításokra 38,3 millió forint került 
felhasználásra, melyből 11,7 millió forint a Zách utca 4., a Zách utca 6. szám alatti 
objektumok felújításával kapcsolatosan 26,6 millió forint merült fel. 
 
Egyéb tárgyi eszközökön összesen 25,9 millió forint értékben végeztek el felújításokat. 
 
A felújításokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség összege 2016-ban 17,2 millió forint 
volt. 
 
A bevételek alakulása 
 
A 2016. évben módosított támogatási előirányzatként 15.147,3 millió forint állt rendelkezésre. 
 
Az államháztartáson belülről, egyéb működési célú támogatásként a KEOP 5.2.4. program 
épület energiaracionalizálási projekt költségeinek finanszírozására előlegként 828,1 millió 
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forint, a BBA – 5.1.5 A terrorizmus elleni küzdelem érdekében a zsúfolt helyek és könnyű 
célpontok védelmét szolgáló módszerek kidolgozása, protokoll bevezetése, továbbá 
felderítési, művelettámogatási és információvédelmi eszközrendszer bővítése projekt 
költségeinek finanszírozására előlegként 4,6 millió forint, a BBA – 5.5.1 EU szinten 
megvalósuló kockázatelemzés és értékelés, illetve kockázatkezelés támogatása, 
kockázatelemzési metódus implementálása, valamint felderítési és elemzői kapacitások 
fejlesztése projekt költségeinek finanszírozására előlegként 14,7 millió forint, a tömeges 
bevándorlás kezelésével kapcsolatos többletfeladatokra 364,0 millió forint, a terrorellenes 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatokra 2.105,2 millió forint, az OEP által 
finanszírozott egészségügyi tevékenységek utófinanszírozására 21,2 millió forint, összesen 
3.337,8 millió forint bevétel keletkezett. 
 
Szintén az államháztartáson belülről, egyéb felhalmozási célú támogatásként a KEOP 5.2.4. 
program épület energiaracionalizálási projekt finanszírozására 39,1 millió forint, a tömeges 
bevándorlás kezelésével kapcsolatos többletfeladatokra 1.333,3 millió forint, a terrorellenes 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatos feladatokra 4.055,0 millió forint, összesen 5.427,4 
millió  forint bevétel állt rendelkezésre. 
 
A 2016. évre 123,0 millió forint saját bevétel került megtervezésre. Az év végéig 95,5 millió 
forint többletbevétel került előirányzatosításra, melynek hatására az előirányzat 218,4 millió 
forintra növekedett. Az előirányzat teljesítése 218,5 millió forint (100,0%), amelynek jelentős 
része a szerződés alapján a Paksi Atomerőmű Zrt. számára végzett őrzésvédelmi, szállítási és 
kísérési feladatokkal volt kapcsolatos (110,6 millió forint).  
 
Egyéb működési bevétel összege 6,4 millió forint volt (pl. a társadalombiztosítási 
kifizetőhelyek 1,0%-os költségtérítése, utazási és biztosítási visszatérítéseket, egyéb 
térítésből, visszafizetések, stb.). 
 
Működési célú átvett pénzeszközként a hazánkban rendezett ATLAS Medic csoportja 
budapesti tréningjeinek utólagos finanszírozására kapott 2,5 millió forint került 
előirányzatosításra, felhalmozási célú átvett pénzeszközként az ATLAS csoport közötti 
kapcsolattartás elősegítésére, két darab notebook beszerzési költségeinek utólagos 
finanszírozására kapott 0,8 millió forint előirányzatosítása történt meg. 
 
A TEK fizetőképessége a 2016. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki. 
 
A 2015. évben a TEK költségvetésében 1.141,2 millió forint költségvetési maradvány 
keletkezett, melyből 1.140,7 millió forint kiadási előirányzatokon képződött, 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 0,5 millió forint pedig bevételi 
előirányzaton keletkezett, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
A személyi juttatások 25,5 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya az előző 
év végén teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának fedezetét képezte.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 16,5 millió 
forintos maradványa a személyi juttatások maradványához kapcsolódóan 
kötelezettségvállalással terhelt és 2016. január 20-án az adó- és járulékbevallások alapján 
teljesítésre került. 
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A dologi kiadások 139,1 millió forintos maradványa a vállalt kötelezettségek alapján 2016. I. 
félévben teljes egészében felhasználásra került. 
 
A beruházások 923,9 millió forintos maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással 
terhelt volt, azonban a kötelezettségvállalásokból az építési beruházás (TEK Zách utca XI. 
ütem) meghiúsulása miatt 71,5 millió forint felhasználása nem teljesült, melyből az 
1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 50,1 millió forint került visszahagyásra és 
felhasználásra. 
 
A felújítások 35,7 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt volt, de az építési beruházás (TEK Zách utca XI. ütem) 
meghiúsulása miatt nem teljesült. 
 
A beruházások esetében 21,4 millió forint, továbbá a felújítások esetében 35,7 millió forint 
meghiúsult kötelezettségvállalásból visszahagyásra nem került, összesen 57,1 millió forint 
összegű maradvány az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,5 millió forint összegű maradvány az 1301/2016. (VI. 
13.) Korm. határozat alapján szintén átcsoportosításra került. 
 
A 2016. évben a TEK költségvetésében 8.809,2 millió forint költségvetési maradvány 
keletkezett, mely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány.  
 
A személyi juttatások 56,5 millió forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2016. 
november hónapban teljesített túlszolgálatok pénzbeli megváltásának fedezetére (35,9 millió 
forint), valamint a 2016. év végi rendezvényekhez kapcsolódó szállítói számlák kifizetésére 
(20,6 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány felhasználása az I. 
negyedévben megtörtént. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 9,6 millió 
forintos maradványa a TEK hivatásos állománya által 2016. november hónapban teljesített 
túlszolgálatok pénzbeli megváltásához kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt és 2017. 
január 20-án az adó- és járulékbevallások alapján teljesítésre került. 
 
A dologi kiadások maradványa (743,6 millió forint) kötelezettségvállalással terhelt, melyből a 
tömeges bevándorlás kezelésére (képességfejlesztés), valamint a terrorellenes intézkedések 
végrehajtására a 2016. évben fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított források költségvetési 
maradványa 175,7 millió forint volt, a KEOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására 
biztosított uniós források költségvetési maradványa 12,6 millió forint, és 555,3 millió forint 
pedig az intézményi költségvetés maradványa (főbb tételek: lőszer és gránát beszerzés, 
ruházati beszerzés, egyéb üzemeltetési anyag, szerszám és eszközbeszerzés). 
 
A beruházási kiadások maradványa 7.888,5 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt, 
melyből a tömeges bevándorlás kezelésére (képességfejlesztés), valamint a terrorellenes 
intézkedések végrehajtására a 2016. évben fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított források 
költségvetési maradványa 6.613,5 millió forint, a KEOP 5.2.4. épületek energetikai 
felújítására biztosított európai uniós források költségvetési maradványa 819,8 millió forint, és 
455,2 millió forint pedig az intézményi költségvetés maradvány (főbb tételek: 
művelettámogatási speciális eszközök beszerzése, bútorbeszerzés, mobiltelefon készülékek 
beszerzése, tűzszerész eszközök beszerzése). 
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A felújítási kiadások maradványa 111,0 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt, melyből 
46,2 millió forintot a TEK Zách utca XI. ütemének építési beruházási, valamint 64,8 millió 
forintot a fegyverzeti felújítás kiadásai teszik ki. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
A 2016. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 16,4 milliárd forintról 
17,8 milliárd forintra növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és a térítésmentesen átvett 
eszközöknek köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a munkavégzés feltételei jelentősen 
javultak, a létszámbővítéssel érintett állomány technikai, ruházati felszerelése megtörtént. Az 
eszközállomány átlagos amortizálódottsága 46,8%-os, a nullára leírt eszközök állománya 
4.310,3 millió forint. 
 
A 2016. évben véglegesen átvételre kerültek a HM-től a Zách u. 4. szám alatti laktanya 2010-
2011. évben át nem adott eszközei és 2 darab BTR 80 páncélozott harci jármű összesen 107,6 
millió forint értékben, valamint a Készenléti Rendőrségtől 36 darab RPG-7 gránátvető és 2 
darab RPG-7 gránátvető karbantartó-javító készlet összesen 13,8 millió forint értékben. 
 
Az immateriális javak nettó értéke a 2016. évi szoftverbeszerzések (34,2 millió forint), 
valamint az elszámolt értékcsökkenések (30,0 millió forint) hatására 101,3 millió forintról 
105,5 millió forintra emelkedett. 
 
Az ingatlanok állományának 5.568,8 millió forintos nyitó nettó értéke az elvégzett 
beruházások, felújítások miatt 172,8 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt 
értékcsökkenés 128,8 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó 
értéke így 5.612,8 millió forintot tett ki.  
 
A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értéke 2.741,5 millió 
forintról 2.383,8 millió forintra csökkent. A beszerzések 645,6 millió forinttal, a térítésmentes 
átvételek 121,7 millió forinttal növelték az állományi értéket, az elszámolt értékcsökkenés 
1.121,5 millió forint, selejtezés miatti csökkenés 3,5 millió forint volt. A nullára leírt 
eszközök állománya 4.305,8 millió forint. A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 
1.338,5 millió forint. 
 
A készletállomány az előző évhez képest 536,3 millió forintról 534,9 millió forintra csökkent.  
 
A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, 
szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházás végrehajtása nem történt. A TEK felügyelete 
alá nem tartozik más szervezet. 
 
Normatív támogatás biztosítására nem került sor. 
 
A TEK lakásalap számlát nem vezetett, a lakáscélú munkáltatói kölcsönök biztosítását a TEK 
állománya részére a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatósága végezte. 
 
A TEK a számára biztosított előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően 
tudta végrehajtani. A hivatásos állomány technikai felszerelésekkel való ellátása, valamint a 
központi objektum és a vidéki egységek elhelyezésére szolgáló irodák tervezett felújítása a 
költségvetési és európai uniós forrásokból végrehajtásra került. 
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5. cím: Büntetés-végrehajtás 
 
Az intézmények nevét, törzskönyvi azonosító számát és honlap címét az alábbi táblázat 
tartalmazza: 
 

Intézet megnevezése 
Törzs- 
szám 

ÁHT 
azon. 

Honlap / e-mail címe 

Bv. Országos Parancsnoksága 752028 050610 www.bvop.hu 
Állampusztai Országos Bv. Intézet  752116 050621 apuszta.uk@bv.gov.hu 
B.-A.-Z. Megyei Bv. Intézet (Miskolc) 752237 050829 miskolc.uk@bv.gov.hu 
Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét) 752226 050797 kecskemet.uk@bv.gov.hu 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön  752040 050632 bgyarmat.uk@bv.gov.hu 
Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet  752127 050643 baracska.uk@bv.gov.hu 
Baranya Megyei Bv. Intézet (Pécs) 752259 050863 pecs.uk@bv.gov.hu 
Békés Megyei Bv. Intézet (Gyula) 752204 050731 gyula.uk@bv.gov.hu 
Budapesti Fegyház és Börtön  752051 050654 bfb.uk@bv.gov.hu 
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet  764641 254490 imei.uk@bv.gov.hu 
Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 
Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt) 

752017 050764 pilis.uk@bv.gov.hu 

Tököli Országos Bv. Intézet (Tököl) 833866 358428 tokol.uk@bv.gov.hu 
Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) 752149 050708 tokol.uk@bv.gov.hu 
Bv. Központi Kórház Tököl  752524 254489 korhaz.uk@bv.gov.hu 
Fővárosi Bv. Intézet (Budapest) 752183 050719 fovaros.uk@bv.gov.hu 
Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet  752194 050720 gyor.uk@bv.gov.hu 
Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen) 752150 050676 debrecen.uk@bv.gov.hu 
Heves Megyei Bv. Intézet (Eger) 752161 050687 eger.uk@bv.gov.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet (Szolnok) 752282 050928 szolnok.uk@bv.gov.hu 
Kalocsai Fegyház és Börtön  752062 050775 kalocsa.uk@bv.gov.hu 
Márianosztrai Fegyház és Börtön  752073 050818 nosztra.uk@bv.gov.hu 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet  752138 050852 palhalma.uk@bv.gov.hu 
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön  752084 050874 saujhely.uk@bv.gov.hu 
Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár) 752215 050786 kaposvar.uk@bv.gov.hu 
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  752095 050885 sopron.uk@bv.gov.hu 
Szabolcs-Sz-B M. Bv. Intézet (Nyíregyháza) 752248 050841 nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu 
Szegedi Fegyház és Börtön 752105 050896 szeged.uk@bv.gov.hu 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet 598833 277645 tiszalok.uk@bv.gov.hu 
Tolna Megyei Bv. Intézet (Szekszárd) 752260 050917 szekszard.uk@bv.gov.hu 
Váci Fegyház és Börtön 752039 050940 vac.uk@bv.gov.hu 
Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely) 762922 280012 szombathely.uk@bv.gov.hu 
Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém) 752303 050951 veszprem.uk@bv.gov.hu 
Zala Megyei Bv. Intézet (Zalaegerszeg) 752314 050962 zalaeg.uk@bv.gov.hu 
 
A BM felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket (a továbbiakban 
együttesen: Bv. szervezet) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: 
BVOP), mint középirányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A büntetés-
végrehajtás költségvetési szerveinek száma a BVOP-val együtt 33, a gazdasági társaságok 
száma 12. A szervezeti felépítésben a tavalyi évhez képest változást jelentett, hogy 2016. 
április 1-jei hatállyal a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetéből kiválva létrejött a 
Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. 
További változást jelentett, hogy 2016. november 1-jei hatállyal új országos parancsok került 
kinevezésre és ezzel egyidőben megszűnt az általános parancsnok-helyettesi beosztás. 
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Feladatkör, tevékenység 
 
A Bv. szervezet szakmai feladatainak ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság 
erősítéséhez, ami a Kormányprogram fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtás feladata a 
büntetési célok érvényesítése a büntetés, illetve az intézkedés végrehajtásán keresztül, azzal a 
célkitűzéssel, hogy a végrehajtás során az egyéniesítés szempontjait biztosítani kell annak 
érdekében, hogy az megfelelően szolgálja az egyéni megelőzési célok elérését. Ezért a 
büntetések és az intézkedések végrehajtási rendjének kialakítása során figyelembe kell venni 
az elítélt társadalmi beilleszkedését és a jogkövető magatartás kialakulását, a fiatalkorúak 
tekintetében a gyermekek jogainak érvényesülését és a kényszergyógykezelés esetén a 
társadalom védelmén túl, a kényszergyógykezelt számára megfelelő kezelés és gondozás 
biztosítását. 
 
A törvényben meghatározott feladatok ellátása mellett kiemelt jelentőségű volt a férőhely-
bővítési program keretében megvalósuló új börtönök építése, amelyre a büntetés-végrehajtási 
intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) 
Korm. határozat szerint a Kormány a 2016-2019. évekre összesen 102.904,0 millió forint 
összegű támogatást biztosított, illetve biztosít, továbbá a projektet a Kormány 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak nyilvánította. A létesítendő új büntetés-
végrehajtási intézetek együttesen mintegy 2.000-2.500 fő részére biztosítanak 
munkalehetőséget. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a szervezet toborzási rendszerének 
strukturális átalakítása és eszközrendszerének bővítése. A belső erőforrások kihasználása 
érdekében létrehozták a központi toborzási adatbázist és megkezdték működésüket a 
toborzóirodák is. 
 
A szervezet kiemelt célkitűzése volt a fogvatartotti foglalkoztatás további bővítése, ezzel is 
hozzájárulva az elítéltek társadalmi reintegrációjához. A foglalkoztatási arány az év végére 
elérte a 88,4%-ot. Ezzel párhuzamosan tovább szélesedett a központi ellátás keretében 
biztosított termékek és szolgáltatások köre is. 
 
A gazdasági társaságok 2016. évi tevékenységének fő feladata a munkaköteles fogvatartottak 
teljes körű foglalkoztatása. A Bv. Holding vállalatcsoport a 2016. évben is kiemelt figyelmet 
fordított a törvényben meghatározott közfeladatának – a fogvatartottak kötelező 
foglalkoztatásának – hatékony megvalósítására, valamint a sikeres és eredményes vállalkozási 
tevékenység folytatására, amely az állami vagyon gyarapodását szolgálta. 
 
A központi ellátás hatálya alá tartozó központi államigazgatási szervek 2016-ban 3.735 
ellátási igénnyel fordultak a Központi Ellátó Szervhez (a továbbiakban: KESZ). Az 
igénybejelentések száma jelentősen, 552-vel meghaladta az előző években benyújtott igények 
számát. Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények kapcsán nettó 8.730,0 millió forint 
értékben történt meg a teljesítésre képes gazdasági társaság kijelölése, amely a központi 
ellátást szabályozó rendeletek hatályba lépése óta a legmagasabb összeget tette ki. A 
kijelölések kapcsán megkötött szerződések értéke a beszámolási időszakban meghaladta a 
nettó 6.590 millió forintot, amely szintén kiemelkedő volt az elmúlt öt év adatait tekintve.  
 
A kormányzati és tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a 2016. évben is jelentős kapacitást 
és erőforrást kötött le a migrációs válsághelyzet sikeres kezelésében való részvétel, az 
ideiglenes biztonsági határzár továbbfejlesztése és javítása, egyes határszakaszokon a 
megbízható áramellátás létrehozása, a magyar-szerb határszakaszon a manőverút kivitelezése. 
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A Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 5.6.2 „Társadalmi 
kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” 
elnevezésű projekt fenntartási időszaka 2016. május 31-én lejárt. A TÁMOP 5.6.3 
megvalósult projekt záró helyszíni ellenőrzésére 2016. június 30-án került sor, mely során 
pénzügyi és szakmai hiányosságot nem állapítottak meg, a program sikeresen lezárult. 
 
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” című 
pályázat 2016. október 1-jén indult és 2020. június 30-áig tart. A projekt irányítását a BVOP-
n működő EFOP Projektiroda látja el, és tíz büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: 
bv. intézet) 19 tanácsadó végzi a helyi szakmai megvalósítói feladatokat. Jelenleg a 
fogvatartottak toborzása és projektről történő tájékoztatása zajlik. A tanácsadók munkájának 
helyi koordinációját a bv. intézet parancsnoka által kijelölt szakmai vezető látja el. 
 
A „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű KEHOP-
5.2.10 pályázaton a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet vissza nem térítendő támogatást 
nyert személyi állomány szállóépülete nyílászáróinak cseréjére, valamint utólagos 
hőszigetelésére (födém, homlokzat). Az elnyert támogatás összege 54,6 millió forint volt. 
 
A „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” 
megnevezésű, KEHOP-5.2.11 jelű pályázaton a kiíró 2016. december 19-én meghozott 
döntése alapján 8 büntetés-végrehajtási szerv pályázata sikeres lett, amelyen az elnyert 
támogatás mindösszesen 1.091,9 millió forint volt. 
 
A bv. intézetek a 2016. évben részt vettek a BM által kiírt „Üzemeltetési költségcsökkentést 
eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi támogatása” tárgyú pályázaton. Az elnyert 
támogatás összege összesen 17,2 millió forint volt, amelyek felosztása az alábbiak szerinti: 
 

adatok millió forintban 
Pályázó BVOP által 

biztosítandó 
összeg 

Pályázati 
támogatás 

Beruházás 
összes 

költsége Szerv neve Fejlesztés tárgya 

Balassagyarmati Fegyház és 
Börtön 

világításkorszerűsítés 
1,0 2,2 3,2 

Fiatalkorúak Bv. Intézete kazáncsere 1,1 2,6 3,8 
Sopronkőhidai Fegyház és 
Börtön 

melegvíz hálózat 
korszerűsítése 

2,2 5,2 7,4 

Fővárosi Bv. Intézet világításkorszerűsítés 1,0 4,0 4,9 
Bv. Szervezet Oktatási, 
Továbképzési és 
Rehabilitációs Központ 

hőszigetelés és nyílászáró 
csere 

3,2 3,2 6,4 

Összesen: 8,5 17,2 25,7 

 
Az előirányzatok alakulása 
 
A 2016. évi költségvetési törvényben meghatározott kiadási főösszeg 58.095,2 millió forint 
volt, amelyet 55.379,6 millió forint költségvetési támogatás (95,3%) és 2.715,6 millió forint 
(4,7%) saját bevételi előírás finanszírozott.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 
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Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 77 614,2 58 095,2 59 338,3 117 853,1 116 516,9 150,1% 98,9% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

30 219,1 28 276,7 28 453,7 36 495,6 36 382,5 120,4% 99,7% 

Bevétel 8 781,1 2 715,6 2 715,6 29 730,1 29 730,1 338,6% 100,0% 

Támogatás 74 777,1 55 379,6 56 622,7 77 860,5 77 860,5 104,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

4 319,1 – – 10 262,5 10 262,5 237,6% 100,0% 

Létszám (fő)  16 254 8 856 8 856 8 854 16 436 101,1% 185,6% 

 
Előirányzat módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 58 095,2 2 715,6 55 379,6 28 276,7 8 856 
Módosítások jogcímenként           
- A 2016. évi költségvetési törvény 
módosítása és a büntetés-végrehajtási 
intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges 
források biztosításáról szóló 1125/2016. 
(III. 10.) Korm. határozat alapján 

1 243,1 0,0 1 243,1 177,0   

- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. 
(XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2016. 
évi bérkompenzáció összege 
(Céltartalékok terhére) 

95,5 0,0 95,5 75,2  

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya 
II. üteme (Céltartalékok terhére) 

9 247,7 0,0 9 247,7 7 281,6  

- A belügyminiszter irányítása alatt álló 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi 
ágazati pótlék megállapításáról szóló 
29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a 
közalkalmazottak részére biztosított 
rendvédelmi ágazati pótlék és elszámolása 
(Céltartalékok terhére) 

360,7 0,0 360,7 284,0   

- 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
szerint manőverút kiépítésére 9 350,0 0,0 9 350,0 0,0  

- 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
alapján honvédelmi igazgatási feladatokra  

5,0 0,0 5,0 0,0   

- 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján 
átcsoportosítás továbbképzésre 

-116,6 0,0 -116,6 0,0  

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése 
szerint a 2015. évi szervezeti 
teljesítményértékelés eredményei alapján 
teljesítményjuttatásra biztosított 
költségvetési forrás  
(Céltartalékok terhére) 

1 128,0 0,0 1 128,0 888,2  
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- Megállapodások alapján átcsoportosítás 
az ORFK-tól (teljesítményjuttatás, 
konténerek bérleti díja, egyenruházati 
termékek rendezésére) 

1 169,5 0,0 1 169,5 0,1  

- 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat 
alapján a KÉR működtetésére 

-12,0 0,0 -12,0 -9,5 -2  

- Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak 
börtönszínház és rajzolás rendezvényekre  

10,0 0,0 10,0 0,5  

- Többletbevétel előirányzatosítása 1 461,0 1 461,0 0,0 171,5  
- Támogatási szerződések alapján tömeges 
bevándorlási helyzet kezelése érdekében 
szükséges források biztosítása 

23 788,9 23 788,9 0,0 0,0  

- Előző évi maradvány igénybevétele 10 262,5 10 262,5 0,0 200,8   
- Átvett pénzeszközök 1 764,6 1 764,6 0,0 489,1   
- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások 

0,0 0,0 0,0 -1 339,6   

2016. évi módosított előirányzat 117 853,1 39 992,6 77 860,5 36 495,6 8 854 

 
A személyi juttatások eredeti 28.276,7 millió forint összegű előirányzata a 2015. évi eredeti 
előirányzathoz képest 1.127,8 millió forinttal emelkedett.  
A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest a 2016. év végére 29,1%-kal 
(8.219,0 millió forint) emelkedett. A kiemelt előirányzatban bekövetkezett változások az 
alábbiak voltak: 
 
- a 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvény 177,0 millió forint 
- 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat (bérkompenzáció,  

Céltartalékok terhére) 77,4 millió forint 
- bérkompenzáció elszámolása (Céltartalékok terhére) -2,2 millió forint 
- Hszt. alapján életpálya (Céltartalékok terhére) 7.145,2 millió forint 
- életpálya elszámolása 136,4 millió forint 
- Hszt. alapján közalkalmazotti ágazati pótlék 235,6 millió forint 
- közalkalmazotti ágazati pótlék elszámolása 48,4 millió forint 
- Hszt. 158. § (1) szerinti teljesítményjuttatás 888,2 millió forint 
- KÉR rendszerre átcsoportosítás -9,5 millió forint 
- ORFK megállapodás alapján teljesítményjuttatás rendezése 0,1 millió forint 
- Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (börtönszínház) 0,5 millió forint 
- többletbevétel előirányzatosítása 171,5 millió forint 
- 2015. évi maradvány igénybevétele 200,8 millió forint 
- átvett pénzeszközök felhasználása 489,1 millió forint 
- saját hatáskörben előirányzat-átcsoportosítás -1.339,5 millió forint 

 
A hivatásos állománynak 265,0 millió forint ruházati költségtérítés került átutalásra, a 
cafetéria rendszer keretében pedig 1.274,8 millió forint juttatás került kifizetésre a személyi 
állomány részére. A személyi juttatások módosított előirányzatának teljesítése a módosított 
előirányzatnál 0,3%-kal alacsonyabb (113,1 millió forint).  
A büntetés-végrehajtásnál a tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 8.719 fő volt, 
amely az év végére 16.436 fő lett. A létszámok közötti jelentős eltérést a dolgozói 
fogvatartotti állomány okozza.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
6.389,2 millió forint, a módosított előirányzat pedig a személyi juttatásokkal kapcsolatos 
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módosítások miatt 9.482,0 millió forintra emelkedett. A felhasználás év végére 9.456,2 millió 
forintban teljesült, amely a módosított előirányzat 99,7%-a. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 17.414,5 millió forint volt, amely az alábbi 
módosítások miatt 22.365,8 millió forintra emelkedett: 
  

− a 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvény 46,4 millió forint 
− többletbevétel előirányzatosítása 1.109,7 millió forint 
− Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (börtönszínház) 2,9 millió forint 
− Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (jobb agyféltekés rajz) 5,5 millió forint 
− honvédelmi igazgatási feladatok 5,0 millió forint 
− ORFK konténer bérleti díj 40,1 millió forint 
− továbbképzés pénzügyi fedezetének átcsoportosítása -116,6 millió forint 
− Készenléti Rendőrség ruházati ellátás 1.129,5 millió forint 
− 2015. évi maradvány előirányzatosítása 1.612,3 millió forint 
− pénzeszköz átvétel felhasználása 882,0 millió forint 
− átcsoportosítás intézményi hatáskörben 234,5 millió forint 

 
A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 21.609,8 millió forintot tett ki, a 
teljesítés az eredeti előirányzatot 24,1%-kal haladta meg, amelynek jelentős része a belső 
ellátás keretében végzett mosodai szolgáltatásokból, valamint a tranzitzóna kialakításához 
kapcsolódó dologi kiadások és a PPP infláció követés miatti bérleti díj emelkedéséből 
adódott. 
 
A költségvetési támogatás jelentős emelkedése, valamint a következetesen takarékos 
gazdálkodás miatt a pénzügyi helyzet stabil volt, az év folyamán kiegyensúlyozott 
gazdálkodás folytatására nyílt lehetőség. A 2016-os évet a bv. intézetek határidőn túli 
számlaállomány nélkül zárták. A bv. szervezet rendelkezésre álló pénzkészlete 1.119,2 millió 
forint, amelyből az intézetek pénzkészlete 654,2 millió forint.  
A két PPP börtön bérleti díjainak fedezetére biztosított előirányzatból 6.362,8 millió forint 
kifizetésre került. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az 
előirányzat az év során átcsoportosítások miatt 18,8 millió forinttal emelkedett, ennek 
hatására a módosított előirányzat 21,5 millió forintra emelkedett. Az előirányzat 
fogvatartottaknak kifizetett kártérítésekre és a fogvatartottak részére szabaduláskor 
hazautazásra biztosított segélyekre került teljes egészében felhasználásra. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata a Független Büntetés-végrehajtási 
Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos 
Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, amely összeg 
gyermeküdültetésre került felhasználásra. A módosított előirányzat 98,9%-ban teljesült, 
2.803,7 millió forint összegben. Az évközi saját hatáskörű módosítások 2015. évi maradványt 
(2.738,5 millió forint), 22,4 millió forint összegben átvett pénzeszközt (Bv. Holding Kft., 
migrációs válsághelyzet kezelése) és 40,8 millió forint összegben átcsoportosítást 
tartalmaztak. A teljesítés a rendkívüli migrációs válsághelyzet kezeléséhez kapcsolódó 
kiadások fedezetét tartalmazta, amely átadásra került Bv. Holding Kft. részére. 
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A beruházások 5.739,4 millió forintos eredeti előirányzata 2.713,6 millió forintra módosult 
az alábbiak szerint.  
Országgyűlési és kormányzati hatáskörű előirányzat módosítás 10.321,9 millió forint 
összegben valósult meg az alábbi jogcímeken: 

− a 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvény    971,9 millió forint 
− 1225/2016. (V. 2.) Korm. hat. (manőverút) 9.350,0 millió forint 

Felügyeleti hatáskörben118,6 millió forint átvételére került sor: 
− Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (börtönszínház) 0,7 millió forint 
− többletbevétel előirányzatosítása 117,9 millió forint 

Saját hatáskörben további -13.446,3 millió forint módosítás került végrehajtásra: 
− 2015. évi maradvány előirányzatosítása 5.545,0 millió forint 
− pénzeszköz átvétel felhasználása 94,3 millió forint 
− átcsoportosítás -19.105,6 millió forint 

 
Saját hatáskörben a Bv. Holding Kft.-nek került átadásra 19.350,0 millió forint, amelyből 
10.000,0 forint egyszeri visszatérítendő támogatás keretében a férőhelybővítésre, 9.350,0 
millió forint pedig az ideiglenes biztonsági határzárhoz manőverút megépítésére nyújtott 
fedezetet. A dologi kiadásokról 244,4 millió forint került átcsoportosításra kisértékű tárgyi 
eszközök beszerzésére. 
 
A beruházások kiemelt előirányzaton a teljesítés az előirányzathoz képest 90,6%-os étéket 
mutatott, a fennmaradó összeg a maradvány részét képezte.  
 
A felújítás 157,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az előző évhez képest nem 
változott. Év végére az előirányzat 407,7 millió forinttal nőtt, amelynek oka a többletbevétel 
(15,4 millió forint), a 2015. évi maradvány (74,8 millió forint), az átvett pénzeszközök (125,2 
millió forint) és a dologi kiadásokról való átcsoportosítás (192,3 millió forint) 
előirányzatosítása volt. A felújítási kiadások jogcímen a teljesítés 417,5 millió forintot tett ki.  
 
A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások 
 
Az év során a Bv. szervezetnél több nagyobb volumenű fejlesztés került megvalósításra, 
valamint a korábbi években megkezdett férőhely-bővítési folyamat folytatásaként jelentős 
előrelépések történtek. 
 
Férőhelybővítés 
 
Ténylegesen megvalósult férőhelyek:  

− Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektuma területén  
108 fős férőhelybővítés új körletépület építésével, az objektum külső védelmi 
kerítésének teljes körű felújítása, valamint a beléptető épület átalakítása, 

− a Márianosztrai Fegyház és Börtön területén belső átalakításokkal 43 fős 
férőhelybővítés. 

 
Férőhelybővítések előkészítése: 

- Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektumán  
144 férőhelyes körletépület építése (az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk 
elkészültek, a kivitelezésre közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2017-ben 
kerülhet sor); 
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- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői 
ingatlanán új 500 fős objektum építése; 

- a Váci Fegyház és Börtön területén 88 férőhely létesítése (a kiviteli 
tervdokumentációk elkészültek, a kivitelezésre fogvatartotti munkaerővel 2017-ben 
kerül sor); 

- hét 500 fő, valamint egy 1.000 fő fogvatartott befogadására alkalmas új büntetés-
végrehajtási intézet (nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások) 
kivitelezésére tervezéssel együtt, a BVOP két közbeszerzési eljárást indított négy-négy 
teljesítési helyszínen, négy-négy részajánlati körben. A szerződések várhatóan 2017-
ben kerülnek megkötésre. 

 
Férőhelybővítéshez kapcsolódó további beruházások előkészítése: 

- a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs 
Központja (a továbbiakban: BvOTRK) területén belső födém építésével új tantermek 
megvalósításának előkészítése (engedélyezési, kiviteli tervek elkészíttetése, építési 
engedélyezési eljárás lefolytatása, közbeszerzési eljárás előkészítése); 

- a BvOTRK területén új kollégiumépület építésének előkészítése (engedélyezési, 
kiviteli tervek elkészíttetése, építési engedélyezési eljárás lefolytatása).    

 
2016-ban folytatódott a zárkák illemhelyeinek leválasztása. Ennek megfelelően az év végére 
16 intézetben összesen 207 (méreténél fogva többszemélyes elhelyezésű) zárkában készült el 
a leválasztott szaniterhelyiség, amely 2017-ben is folytatódik. 
 
Egyéb beruházások / felújítások: 

 
− Balassagyarmati Fegyház és Börtönben konyhai zsírfogó műtárgy telepítése 4,1 millió 

forint; 
− BvOTRK-ban melegítő konyha kialakítása 14,0 millió forint; 
− Baranya Megyei Bv. Intézetben villamos rendszer rekonstrukció 21,5 millió forint; 
− Fiatalkorúak Bv. Intézetében konyha főzőtér felújítása 20,1 millió forint; 
− Fővárosi Bv. Intézetben mosogató helyiség kialakítása12,9 millió forint; 
− Heves Megyei Bv. Intézetben homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere 14,1 millió 

forint; 
− Kalocsai Fegyház és Börtönben gázüst beszerzés 1,8 millió forint; 
− Közép-dunántúli Országos Bv. Intézetben fürdő felújítás, őrtorony felújítás 3,1 millió 

forint; 
− Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben IP kamerarendszer kiépítése 10,0 millió forint;  
− Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Bv. Intézetben aggregátor beépítése 5,1 millió forint; 
− Veszprém Megyei Bv. Intézetben kutyaszállító pótkocsi beszerzése 1,4 millió forint. 

 
Fentieken túl a BVOP több intézet területén végzett beruházási, felújítási munkálatokat 
központi bonyolításban: 

− a Fővárosi Bv. Intézet II. (Venyige utcai) objektumában egy 3 t/műszak kapacitású 
higiénikus mosoda kialakítása; 

− a Márianosztrai Fegyház és Börtön területén összesen 60 db fogvatartotti zuhanyállás 
került felújításra; 

− a Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet területén az anya-csecsemő körlet részleges 
felújítása; 

− a Szegedi Fegyház és Börtön területén 120 db zárkaajtó cseréje; 
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− a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet területén kapucsere, őrhely átalakítása 
valamint udvar betonozása; 

− a Tököli Központi Kórház épülete vízvezeték-hálózat részleges felújítása. 
 
A Bv. szervezet tulajdonában, illetve üzemeltetésében 516 db szolgálati jármű volt a 2016. év 
végén. Az év során 63 db új, 9 fő befogadó képességű fogvatartotti szállító gépjármű állt 
forgalomba. A járművek átlagéletkora 8,9 év. 
Az év során közbeszerzési eljárás lefolytatásával szerződéskötésre került sor 1+1 db opcióval, 
páncélozott fogvatartotti szállító gépjármű beszerzésére, melyből 1 darab gépjármű átadásra 
került. 

 
Az egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzata a kölcsönök 108,0 millió forintos és a 
lakástámogatás 5,0 millió forintos tételeiből tevődött össze. Az eredeti előirányzathoz képest 
emelkedést eredményeztek az átcsoportosítások, a maradvány és a pénzeszköz átvételek. Az 
átcsoportosításokat az energiaracionalizálási pályázatok 2016. évi törlesztő részlete és a 
migrációs költségek Bv. Holding részére történő átadása indokolta. A pénzeszköz átvétel 
23.788,5 millió forintos összege a migrációs kiadások fedezetére a Belügyminisztériumtól 
három támogatási szerződés alapján kapott összegeket jelenti. Kölcsön 108,98 millió forint 
összegben került kihelyezésre, ebből 28 fő részesült lakástámogatásban (88,98 millió forint), 
52 fő pedig családalapítási támogatásban (20,0 millió forint). A teljesítés az előirányzathoz 
képest 99,98%-os szinten alakult (43.376,0 millió forint). 
 
A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása 
 
A cím 2016. évi bevételének eredeti előirányzata 2.715,6 millió forint volt, amely év végére 
29.730,1 millió forintra módosult, a teljesítés az előirányzathoz képest 100,0%. 
 
A működési bevételek 1.767,6 millió forintos eredeti előirányzata az intézetek áru- és 
szolgáltatás értékesítésből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a 
bérbe adott konyhákból, valamint fogvatartotti tartási költség befizetésből származott. Az 
előirányzat év végére 3.227,4 millió forintra emelkedett a belső ellátás keretében az 
egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatások, tartási költségek befizetése, 
valamint a Rendőrséggel egyenruházati termékekkel kapcsolatosan megkötött ellátási 
megállapodások következtében.  
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 948,0 millió 
forint volt, amely három intézet (IMEI, Kórház, Nagyfai utókezelő) részére az OEP-től átvett 
pénzeszközöket tartalmazta. Az egészségügyi dolgozók béremelése fedezetének biztosítása, 
valamint az európai uniós pályázatok támogatása miatt 1.097,7 millió forint előirányzat 
növekedés volt kimutatható. Az előirányzat 2.045,7 millió forinttal, 100,0%-ban teljesült.  
 
A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben a 
módosított előirányzata 405,9 millió forintra emelkedett. Ebből 42,3 millió forint bv. 
gazdasági társaságoknál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány túlszolgálatának a társaságok 
általi megtérítése, 358,0 millió forint a gazdasági társaságok által visszautalt támogatás, a 
fennmaradó rész pedig több kisebb tételből álló egyéb bevétel alkotta. 
 
A felhalmozási bevételeknek eredeti előirányzata nem volt, gépjármű, számítógép és monitor 
értékesítésből származó többletbevétel miatt a módosított előirányzat és a felhasználás is 1,2 
millió forint volt. 
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A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 121,7 millió forintot tett 
ki. A teljesítés 121,7 millió forint volt, amelyből 14,8 millió forint a családalapítási 
kölcsönök, 106,9 millió forint a lakáskölcsön törlesztések összege.  
 
A felhalmozási célú támogatások módosított előirányzata 100,0%-os teljesítéssel 23.928,2 
millió forint volt, amely az európai uniós pályázatok és a manőverút kiadásaihoz kapcsolódó 
előirányzatok átvétele miatt keletkezett. 
 
A 2016. évi költségvetési támogatás előirányzata év közben 55.379,6 millió forintról 
77.860,5 millió forintra nőtt, mely 40,6%-os növekedést mutatott éves szinten. A növekedés 
nagy része a férőhelybővítésehez és a migrációs helyzet kezeléséhez (10.593,1 millió forint) 
kapcsolódott, de jelentős mértéket képviselt az életpálya és az ágazati pótlék (10.672,0 millió 
forint) fedezete, valamint a rendőrség által biztosított előirányzatok (ruházati beszerzés, 
konténerbérlés; 1.169,6 millió forint) összege is.  
 
A bv. szervezet 2015. évi maradványa 10.262,5 millió forint. Ebből kötelezettségvállalással 
terhelt előirányzat-maradvány 5.604,1 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány pedig 4.658,4 millió forint volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
teljes egészében a BVOP vonatkozásában merült fel, amely a férőhely-bővítési feladatok 
finanszírozására visszahagyásra került. A maradvány összegéből 0,2 millió forintot kellett 
visszafizetni meghiúsult kötelezettségvállalás miatt. A maradványból mindössze 0,5 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem került felhasználásra hagyatéki eljárás 
elhúzódása miatt. 
 
A bv. szervezet 2016. évi maradványa 1.336,2 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A keletkezett maradvány főbb összetevői a következők voltak: 

− BVOP esetében 558,7 millió forint (egyenruházati termékek, kincstári tranzakciós díj, 
PPP bérleti díj); 

− Váci Fegyház és Börtön esetében 124,1 millió forint (illemhely leválasztás, szolgálati 
lakások tetőtéri ablakainak cseréje, kamerák beszerzése és telepítése, iskolaépület 
pinceszintjének, földszintjének, I. emeletének, II. emelet rövid oldalának teljes 
felújítása férőhely-bővítés céljából); 

− Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet esetében 87,3 millió forint (KEHOP-5.2.10-16-
2016-00046 pályázat maradványa; december havi munkabér, fogvatartotti ösztöndíj és 
munkabér, valamint ezek járulékai és költségtérítések); 

− Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet esetében 69,6 millió forint 
(eszközbeszerzés, épület felújítás); 

− Szegedi Fegyház és Börtön 53,7 millió forint (vízhálózat rekonstrukciós munkálatai, 
illemhely leválasztása, tárgyi eszköz beszerzés, tisztasági anyagok beszerzése). 

 
A behajthatatlan követelések állománya 
 
A mérlegben kimutatott követelés állománya 16,8%-kal növekedett 1.730,7 millió forintra, 
annak ellenére, hogy az intézmények folyamatosan értékelték a kintlévőségüket és a 
jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést megtettek a behajtásukra. A 
fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítottak. A fizetési 
hajlandóság csökkent. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön 
nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges pénzügyi fedezettel nem 
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rendelkeznek, melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben 
megküldésre kerülnek. 
 
Letéti számlák 
 
A büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények kezelésében lévő letéti számlákon 
nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban 
név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése. A bevételek jelentős 
részét a bv. intézeteknél, illetve a bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére 
átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a 
hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. 
nyugdíj, egyéb járadék). A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a 
keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított 
költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a 
szükségleti cikkek vásárlására fordított összeg. Letéti számlaként szerepelnek a jólteljesítési 
garanciák nyilvántartására megnyitott számlák is. 
 
A büntetés-végrehajtásnál vezetett letéti számlák 2016. évi záró állománya 628,5 millió forint 
volt. 
 
A gazdálkodás és a vagyonváltozás 
 
A BVOP vagyonkezelésében 446 db önálló helyrajzi számú ingatlan tartozik. Saját 
rendelkezésű lakáscélú ingatlanok száma jelenleg összesen 818 db, amelyből: 

− állami tulajdonú, büntetés-végrehajtási vagyonkezelésű szolgálati lakás, intézeti 
garzon és vendéglakás 651 db, 

− önkormányzati tulajdonban lévő, büntetés-végrehajtás bérlőkijelölési jogú lakás 133 
db, 

− bv. gazdasági társaság tulajdonában lévő lakásokban bérlőkijelölési jog 29 db, 
− magánszemélytől, jogi személytől parancsnokoknak bérelt szolgálati lakás 5 db. 

 
A vagyongazdálkodási tevékenység eredményeképpen 2016 júniusában megtörtént – a 
Budapest, X. kerületi Önkormányzattal – a vitatott rendelkezési jogú önkormányzati 
lakásokkal kapcsolatos, valamint a BVOP bérlőkijelölési jogú, bérbe adott lakások kezelésére 
vonatkozó megállapodás aláírása. A megállapodás tartalmazta a kerületben lévő – BVOP 
bérlőkijelölési jogú, – többségében rossz állapotú önkormányzati lakások felújításának 
ütemezését az önkormányzat részéről, a nem fizető, bv. szervezethez tartozó bérlőkkel 
szembeni intézkedéseket. 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Balassagyarmat Város Önkormányzata, valamint a 
BVOP közötti megállapodás alapján a bv. szervezethez került a Balassagyarmat, Madách liget 
2. II. lph. II. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás többszörös bérlőkijelölési joga.  
 
 
6. cím: Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 789224 
Honlapjának címe: www.bmkszf.hu 
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Feladatkör, tevékenység 
 
A KSZF a 2014. november 12-én kelt alapító okirat módosítástól kezdődően működik ezen a 
néven kibővült létszámmal és feladatstruktúrával. (Korábbi elnevezése Belügyminisztérium 
Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, mely 2012. január 1-jén került 
megalapításra a BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet bázisán.) 
 
A KSZF az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. szeptember 1-től 
jogutódlással beolvadt a BM-be, így tevékenységét önállóan 2016. augusztus 31-ig végezte, 
záró beszámolója is ezzel a fordulónappal készült. 
 
A KSZF közfeladatai tekintetében elvégezte a Hszt., a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti 
szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint a rendészeti 
alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 
274/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 
31/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi 
feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges 
követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, az egyes rendészeti feladatokat 
ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni 
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben, a rendészeti feladatokat 
ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és 
vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, 
valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben 
meghatározott feladatokat, valamint az egyes központi államigazgatási szervek személyügyi 
nyilvántartási és integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszeréről szóló 335/2010. (XII. 
27.) Korm. rendelet szerinti kormányzati személyügyi igazgatáshoz kapcsolódó feladatokat is 
ellátta. 
 
A KSZF fő feladata volt a 2016. évben a belügyminiszter irányítása alatt működő civil és 
fegyveres szervek közép- és felsőszintű vezetőképzésének, továbbképzésének tervezése, 
szervezése, végrehajtása és folyamatos ellenőrzése, a hivatásos állomány kötelező 
továbbképzéseinek 2/2013. (I. 30.) BM rendeletben foglaltak szerinti biztosítása, a kihelyezett 
képzések szakmai, módszertani támogatása, a vezetővé válás folyamatának (életpálya modell) 
kidolgozása, eszközrendszerének megtervezése és elkészítése, a rendészeti jellegű 
tevékenységet folytatók jogszabályokban rögzített továbbképzéseinek szervezése, szakmai 
támogatása, ellenőrzése. Az intézmény az oktatásigazgatás területén felügyelte a rendészeti 
szakgimnáziumokat, valamint feladatai közé tartozott a rendészeti vezető-, a rendészeti 
mestervezető-, a rendészeti vezetői utánpótlás-képzés, a kompetenciafejlesztő és utánkövető 
tréningek tartása. 
 
Az intézmény jellegéből és küldetéséből fakadóan folyamatosan dolgozott a feladatstruktúra 
korszerűsítésén. A tanfolyami, továbbképzési tematikák, a módszertani apparátus, a 
legkorszerűbb szemléltető eszközök, a trénerek nemzetközi szintű felkészítése, az életpálya 
modell nemzetközi tapasztalatokkal történő támogatása a korszerűsítés egy-egy fontos 
területe.  
 
A szakmai feladatok ellátása megoszlott a Vezetőképzési Igazgatóság, az Oktatási 
Igazgatóság, a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság, a Továbbképzési 
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Igazgatóság, a Tudományszervezési Osztály, a Belügyi Tudományos Tanács és a Rendészeti 
Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága között.  
 
A Vezetőképzési Igazgatóság a Rendészeti Tehetséggondozási Program, a vezetői coaching 
szolgáltatás, a Rendészeti Utánpótlási és Vezetői Adatbank kiépítése, a rendészeti vezetők 
szűrése, a rendészeti vezető- és mestervezető képzés, a rendészeti szervek „belső” 
trénerképzéseinek szervezése és lebonyolítása terén végezte tevékenységét.   
 
Az Oktatási Igazgatóság a szakirányú belügyminiszteri rendeletalkotásban vállalt szerepet, és 
többek között a szakmai vizsgaelnöki pályáztatást, valamint a pályázati elbírálásból adódó 
feladatokat látta el.  
 
A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság ellátta az integrált humánerőforrás-
gazdálkodást támogató informatikai rendszer (KSZSZR) működtetésével kapcsolatos 
feladatokat, a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító informatikai rendszerekkel 
(TARTINFO) kapcsolatos feladatokat, az egységes toborzási adatbázist (KÖZIGÁLLÁS) 
biztosító informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, és szakmai ügyfélszolgálatot 
működtetett a felhasználók részére. A munkakör alapú rendszer (MAR) kialakítása érdekében 
módszertani támogatást nyújtott a munkakör-elemzésben és értékelésben mind a három 
hivatásrend (Kttv., Hjt., Hszt.) vonatkozásában. Működtette és fejlesztette az új közszolgálati 
teljesítményértékelés (TÉR) informatikai rendszerét, a civil közigazgatás 
teljesítményértékelési módszertani és informatikai központjaként gondoskodott a Kttv. 
hatálya alá tartozó személyzeti munkatársak és vezetők felkészítéséről. 
 
A Továbbképzési Igazgatóság a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, 
valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) 
BM rendeletből adódó, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó OKJ-s 
szakképesítésekkel és a belügyi továbbképzési rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtója 
volt.  
 
A Tudományszervezési Osztály munkatársai készítették el a KSZF 2016. évi kutatási tervét, 
szerkesztették az intézmény elektronikus folyóiratát, több munkacsoport munkájában, 
tudományos ülések és konferenciák szervezésében, kiadványok – többek között a Belügyi 
Szemle – megjelentetésében vettek részt.  
 
A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság Titkársága a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi 
igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá 
tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a 
betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendeletben foglalt 
képesítési követelményeknek megfelelően ellátta a rendészeti alap- és szakvizsgára történő 
felkészítés és vizsgáztatás feladatait. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Az év közben jóváhagyott kormányzati, irányító szervi, valamint intézményi hatáskörű 
előirányzat-módosítások következtében a KSZF 683,9 millió forint eredeti kiadási 
előirányzata 1.262,5 millió forintra növekedett, melynek 38,4 millió forint bevétel, 157,4 
millió forint 2015. évi maradvány és 1.066,7 millió forint támogatás volt a forrása. Az 1.262,5 
millió forint módosított kiadási előirányzatból 1.262,5 millió forint teljesült. 
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Az előirányzat alakulását a realizált többletbevétel, a 2015. évi maradvány, a továbbképzési 
rendszer működtetéséhez biztosított többlettámogatás miatti előirányzat-növekedés, az 
Adyligeti Rendészeti Szakgimnáziummal közös fenntartású ingatlan működését biztosító 
előirányzat-átadás, továbbá az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat szerinti integrálás miatti 
előirányzat átcsoportosítás befolyásolta. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás  967,2 683,9 683,9 1 262,5 1 262,5 130,5% 100,0% 
ebből: személyi 

juttatás 
440,2 448,0 448,0 310,2 310,2 70,5% 100,0% 

Bevétel  57,3 22,2 22,2 38,4 38,4 67,0% 100,0% 
Támogatás  931,8 661,7 661,7 1066,7 1 066,7 114,5% 100,0% 
Költségvetési 
maradvány  

135,5 – – 157,4 157,4 116,2% 100,0% 

Létszám (fő)   90 90 90 90 90 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 683,9 22,2 661,7 448,0 90 
Módosítások jogcímenként            
- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. 
(XII. 15.) Korm. határozat alapján a 2016. 
évi bérkompenzáció összege 
(Céltartalékok terhére) 

0,6   0,6 0,5 

  
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya 
II. üteme (Céltartalékok terhére) 

15,4   15,4 12,1 
  

- Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
hivatásos állomány kötelező 
továbbképzésére a BM irányítása alá 
tartozó szervektől 

913,9   913,9   

  
- Megállapodás a KSZF és a KEK KH 
között előirányzat-átcsoportosításról 
(KSZSZR működtetése) 

60,9   60,9   
  

- Megállapodás a KSZF és a BÁH között 
előirányzat-átcsoportosításról (ingatlan 
átadással kapcsolatos költségmegosztás) 

-34,1   -34,1   
  

- Az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 
közüzemi szolgáltatásainak fedezete 

-12,5   -12,5   
  

- A KSZF és az ORFK megállapodás a 
Belügyi Szemle közalkalmazottainak 
foglalkoztatására vonatkozó előirányzat 
átadásáról 

-17,2   -17,2 -13,7 

  
- A belügyminiszter irányítása alatt álló 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi 
ágazati pótlék megállapításáról szóló 
29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a 

32,1  32,1 25,3 
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közalkalmazottak részére biztosított 
rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok 
terhére) 
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése 
szerint a 2015. évi szervezeti 
teljesítményértékelés eredményei alapján  
teljesítményjuttatásra biztosított 
költségvetési forrás  (Céltartalékok 
terhére) 

3,9  3,9 3,1 

 
- A KSZF és az Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium közötti megállapodás 
alapján üzemeltetési feltételek 
biztosítására előirányzat-átcsoportosítás 

-4,1  -4,1 -3,2 

 
- Többletbevétel előirányzatosítása 1,7 1,7   

   
- Közfoglalkoztatottak utáni támogatás a 
Pest Megyei Kormányhivataltól 

1,6 1,6   1,4 
  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 157,4 157,4   4,9   
- Norvég Alap projekthez kapcsolódó 
támogatási előleg előirányzata  

10,9 10,9   
 

- A Magyar Posta Zrt.-től és a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóságtól 
konferencia rendezésére kapott támogatás  

3,0 3,0  2,4 
 

- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -11,5 
  

- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. hat. szerinti 
integráció miatti előirányzat 
átcsoportosítás 

-554,9 -1,0 -553,9 -159,1 
 

2016. évi módosított előirányzat 1 262,5 195,8 1 066,7 310,2 90 

 
A személyi juttatások 448,0 millió forint eredeti előirányzata a bérkompenzáció miatti 
támogatás-növekedés, a hivatásos állomány bérfejlesztésére kapott többletforrás, a 
többletbevétel realizálásából fakadó előirányzati többlet, a saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzatok közötti módosítás, továbbá a KSZF az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 
szerinti BM igazgatásába történő integrálása miatti előirányzat-átcsoportosítás következtében 
változott 310,2 millió forintra és fedezetet biztosított év közben a 90 fős személyi állomány 
juttatásainak kifizetéséhez.  
 
A rendészeti alap- és szakvizsga, továbbá a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a 
segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 
68/2012. (XII. 14.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos 
állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti 
utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján elvégzett, 
többletbevételt realizáló továbbképzések a külső személyi juttatások előirányzat növekedését 
eredményezték, biztosítva az oktatók, vizsgabiztosok személyi kifizetéseinek fedezetét. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat teljesítése a 
személyi juttatások függvényében alakult. 
 
Az intézmény 2016. évi 121,0 millió forintos eredeti dologi kiadási előirányzata a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és 
vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 
2/2013. (I. 30.) BM rendeletben meghatározott, a rendvédelmi szervektől a KSZF-hez 
átcsoportosított továbbképzési normatíva előirányzat növekményéből és a KSZF az 
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1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat szerinti integrációja miatti előirányzat átcsoportosítás 
eredményeképpen 295,0 millió forintra módosult, és 295,0 millió forint összegben teljesült. 
 
A növekvő képzési feladatokkal összefüggésben a szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások, valamint a minél hatékonyabb feladat-végrehajtás érdekében a dolgozói 
állomány munkafeltételeinek biztosításához kisértékű tárgyi eszközök, irodaszerek, 
kommunikációs eszközök kerültek beszerzésre a többlet előirányzat terhére. 
 
Az intézmény eredeti beruházási előirányzattal nem rendelkezett. Az intézményi hatáskörben 
történt maradvány előirányzatosítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 
következtében a 2016. évi módosított előirányzat 113,9 millió forintra emelkedett. A 
beruházási kiadások alapvetően a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos 
állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, a rendészeti utánpótlási és 
vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet által meghatározott feladatok 
működtetéséhez szükséges informatikai fejlesztések, gépek, berendezések, felszerelések 
beszerzéséhez, valamint a Norvég Alap projekt keretében megvalósult szellemi termék 
beszerzéséhez kapcsolódtak. A 2016. évi teljesítés 113,9 millió forint volt.  
 
Az intézmény eredeti felújítások előirányzattal nem rendelkezett, de a kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítások következtében a 2016. évi módosított előirányzat 9,2 millió forintra 
emelkedett. A 2016. évben folytatódott a kollégiumi épület felújítása, amelynek 
eredményeképpen a 2016. évi teljesítés 9,2 millió forint volt. 
 
A KSZF részére 2016-ban 22,2 millió forint eredeti működési bevételi előirányzat került 
meghatározásra. A teljesült 23,8 millió forint bevétel döntően a rendészeti feladatokat ellátó 
személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és 
vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet alapján realizált képzési díjbevételből, 
kiszámlázott áru- és készletértékesítésből, valamint szállás szolgáltatás nyújtásából 
származott. 
 
A követelésekre értékvesztés nem került elszámolásra, valamint behajthatatlanság miatt 
követelés nem került kivezetésre. 
 
Működési célú támogatásból államháztartáson belül 3,1 millió forint (tudományos-szakmai 
konferencia költségeihez való hozzájárulás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről 
1,5 millió forint, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal által a közfoglalkoztatottak bérének 
fedezetéül biztosított 1,6 millió forint), működési célú pénzeszköz átvételként pedig 1,6 
millió forint bevételt realizált az intézmény. 
 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételből a Norvég Projekthez kapcsolódó szellemi termék 
beszerzés elszámolása során 9,9 millió forint bevétele keletkezett. 
 
A KSZF 2015. évi 157,4 millió forintos maradványából a kötelezettség-vállalással terhelt 
maradvány 146,3 millió forint volt, amely a 2015. december havi nem rendszeres személyi 
juttatások 2016. januárban esedékes adó- és járulék befizetése, a 2015. évben megkötött 
szerződések 2016. évre áthúzódott teljesítési határideje, valamint egy távoktatási 
tananyagfejlesztéshez kapcsolódó, a 2015. évben indult közbeszerzési eljárás áthúzódó 
teljesítése miatt keletkezett. A maradvány ennek megfelelően az alaptevékenység képzési 
feladatainak végrehajtásához, valamint az intézmény működési, elhelyezési és 
szálláskörülményeinek javítása érdekében került felhasználásra.  
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Tekintettel arra, hogy a KSZF az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 2016. 
szeptember 1-jével jogutódlással beolvadt a BM igazgatásába, ezért 2016. évi maradványa 
már nem keletkezett, azonban a BM igazgatása 2016. évi maradványának részét képezi a 
KSZF feladataival összefüggésben keletkezett, a következő évre áthúzódó 
kötelezettségvállalások értéke. 
 
Továbbképzési rendszer 
 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési 
és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 
2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján, a hivatásos állomány kötelező továbbképzése céljából a 
belügyminisztériumi intézményektől 919,3 millió forint támogatás került átcsoportosításra a 
KSZF-hez.   
 
Az évközi, fenntartói döntéssel intézményekhez történő visszarendezést követően a KSZF-nél 
rendelkezésre álló 566,9 millió forint felhasználása az alábbi célokra történt:  

− a rendészeti továbbképzési rendszert működtető – Rendészeti Vezetőképzési, 
Továbbképzési és Vizsgaportál – fejlesztésére, 

− a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál működtetésére, 
− az elrendelt központi továbbképzések e-learning tananyagainak fejlesztésére,  
− minősített továbbképzésekre, 
− a belügyi szervek vezetőinek és helyetteseinek továbbképzésére,  
− vezetők továbbképzésére,  
− a továbbképzések végrehajtásának helyszíni ellenőrzésére,  
− a rendészeti szakvizsga díjára,  
− a rendeletből adódó továbbképzési feladatokkal összefüggő tevékenységekre, 

beszerzésekre. 
 
A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
A vagyon meghatározó részét, 99%-át (443,0 millió forint) a befektetett eszközök tették ki.  
 
A KSZF mérlegében az eszközök és források nyitó főösszege 573,8 millió forint, a 2016. 
augusztus 31-ei záró érték 447,4 millió forint, amely 22,0%-os csökkenést jelent. Az Eszköz 
oldalon a csökkenést a KSZF megszűnése miatti pénzeszközátadás okozta. Forrás oldalon a 
saját tőke 11,8%-kal, a kötelezettségek állománya 100,0%-kal csökkent az előző évi 
adatokhoz képest, mely szintén a jogutódlás számviteli elszámolásai miatt következett be. 
 
A KSZF vállalkozási tevékenységet nem folytatott 2016-ban, a költségvetéséből kiszervezett 
tevékenysége, szervezete nem volt. Kiemelt állami beruházást nem hajtott végre.  
 
A KSZF részesedéssel nem rendelkezett, normatív támogatást nem nyújtott, lakásalap számlát 
nem vezetett, behajthatatlan követelése nem keletkezett. A KSZF a számára biztosított 
előirányzatokból jogszabályban előírt feladatait megfelelően tudta végrehajtani.  
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7. cím: Rendőrség 
 
A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe: 
 

Megnevezés 
Törzskönyvi 

azonosító szám 
Honlap címe 

Országos Rendőr-főkapitányság 721538 

www.police.hu 
 

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 760731 
Készenléti Rendőrség 739713 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 720388 
Baranya MRFK 720234 
Bács-Kiskun MRFK 720399 
Békés MRFK 720058 
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK 720146 
Csongrád MRFK 720740 
Fejér MRFK 720629 
Győr-Moson-Sopron MRFK 720773 
Hajdú-Bihar MRFK 720179 
Heves MRFK 720739 
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 720102 
Komárom-Esztergom MRFK 720564 
Nógrád MRFK 720047 
Pest MRFK 720124 
Somogy MRFK 720607 
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 720542 
Tolna MRFK 720728 
Vas MRFK 720092 
Veszprém MRFK 720630 
Zala MRFK 720421 
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központ 

832737 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 832748 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 723181 www.bszki.hu 
Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 722700 www.arszki.hu 

Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 720904 
www.rendeszkepzo-

kormend.hu 
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium 722667 www.mrszki.hu 
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 722678 www.szrszki.hu 
Nemzetközi Oktatási Központ 722711 www.nokitc.hu 

 
Feladatkör, tevékenység 
 
Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a 
bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más 
jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti 
feladatkörében végzi: 
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− az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények 
megelőzését és felderítését; 

− a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést; 
− a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá 

a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat; 
− a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával 

és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat; 
− a közlekedési és rendészeti feladatokat; 
− a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt 

rendvédelmi és határrendészeti feladatokat; 
− a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait; 
− a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi 

védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők 
Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyarország 
érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének 
védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését. 

 
A Rendőrség feladatait 2016. év augusztus 31-ig 30 költségvetési szerv, míg 2016. 
szeptember 1-jétől 31 költségvetési szerv végezte. Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. 
melléklet 3. b) pontja alapján a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 2016. 
augusztus 31-ével jogutódlással – az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szervbe (Nemzetközi Oktatási Központ, a továbbiakban: NOK) történő beolvadással – 
megszűnt. Ebből adódóan a Rendőrség feladatrendszere kibővült a NOK feladatkörébe tartozó 
képzési tevékenységgel, valamint az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási és elhelyezési 
feladatok végrehajtásával. A kapcsolódó előirányzat- és státuszátadások kincstári 
átforgatással, a 2016. január 1-jei előirányzati és létszámadatok módosításával kerültek át a 
Rendőrség címbe. 
 
Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai 
tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek 
rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott 
feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági 
szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága. 
 
Az ORFK, mint középirányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek: 

− Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei rendőr-főkapitányság, 
− Készenléti Rendőrség, 
− Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, 
− Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium, 
− Körmendi Rendészeti Szakgimnázium, 
− Miskolci Rendészeti Szakgimnázium, 
− Szegedi Rendészeti Szakgimnázium, 
− Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI), 
− Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, 
− Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, 
− Nemzetközi Oktatási Központ.  
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A bűnügyi szakterület tevékenysége 
 
A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a 
büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, 
a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer 
fenntartása. 
 
Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:  

− a titkos információgyűjtő tevékenység és a felderítő munka eredményességének 
fokozása, 

− bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése, 
− a bűnügyi felderítés hatékonyságának növelése, 
− hatékony bűnmegelőzés, 
− szervezett bűnözés elleni fellépés, 
− a közpénzek jogellenes felhasználásával és a korrupcióval összefüggő ügyekben 

történő hatékony fellépés, 
− bűnügyi humánerőforrás gazdálkodás. 

 
A 2016. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra: 

− a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által összesen nyolc pályázat került elfogadásra és 
megvalósításra településbiztonság, áldozatvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem 
témákban 7 megyei rendőr-főkapitányság közreműködésével; 

− az OVI-ZSARU, a DADA és az ELLEN-SZER program országosan több mint 400 
településen összesen 52.236 fő gyermekhez jutott el; 

− a megyei (fővárosi) és városi önkormányzatok által működtetett Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumban aktívan részt vettek a bűnmegelőzési szakemberek; 

− a külterületi ingatlanokban, a magányos településeken és az elnéptelenedő apró- vagy 
törpefalvakban élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére és 
visszaszorítására irányuló – az ORFK által kidolgozott – feladatrendszer került 
végrehajtása; 

− az egyszerűsített honosított eljárásokkal összefüggő jogsértések és a telefonkártya-
feltöltős csalások számának jelentős növekedése miatt, a felderítés és a cselekmények 
bizonyítása érdekében koordinációs értekezletek, állásfoglalások kerültek 
kidolgozásra, valamint a területi szervek tájékoztatása is megtörtént; 

− az Európai Parlament és a Tanács „pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy 
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről” szóló 
2015/849. számú irányelve alapján felülvizsgálatra került a 2015. évben elkészített 
nemzeti kockázatértékelés. Ennek keretében a Rendőrség részt vett a felállított 
munkacsoportok munkájában, a kérdőívek megválaszolásában, és ellátta a 
kormányzati szintű koordinált kockázatkezelési eljárások meghatározásában a 
Rendőrség képviseletét; 

− a büntetőeljárások során lefoglalt kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzorok 
központi kábítószer raktárba történő bevételezésének szervezése, ellenőrzése, országos 
nyilvántartása, valamint elkobzásuk esetén azok további sorsának intézése, a 
megsemmisítés, illetve eltérő felhasználás esetén a kiadmányozás végrehajtása 
kapcsán pótszakértés 19 ügyben (31 csomag), bírósági bemutatás 1 alkalommal 
történt; 
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− a kábítószerek tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatos feladatok ellátása 
(megsemmisítés 4 esetben, összesen 3.463 tétel); 

− az EUROTAX Etax 2.0 programmal 297 db értékmeghatározás végrehajtása; 
− a szlovák soros elnökség kezdeményezése alapján megszervezett CARS elnevezésű 

gépjárműves EU akcióban való részvétel; 
− a BVOP által üzemeltetett FŐNIX rendszer Fogvatartotti Alapnyilvántartásához 

történő közvetlen hozzáférés megvalósulása; 
− a bűnügyi adatkezelési rendszerek, a TIAR (Titkos Információgyűjtés Adatkezelési 

Rendje) projekt és az Alfonz Személyleírási Rendszer Fejlesztési Projekt folyamatos 
fejlesztése, az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás támogatása; 

− megtörtént a biometrikus azonosítási elven működő speciális informatikai alkalmazás 
üzembe helyezése. Az arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer 
(ÁAAR) alkalmas az arckép profilok létrehozására és összehasonlító elemzésére, mely 
nagyban elősegíti a személyazonosítást. A rendszer használatának hatékonyabbá tétele 
céljából az ORFK megszervezte a kétlépcsős képzési programot, amelynek során több 
mint 4.500 felhasználó képzése valósult meg; 

− a hiteles, naprakész és gyors statisztikai adatszolgáltatás biztosítását célzó 
intézkedések végrehajtása (statisztikai adatlapok folyamatos ellenőrzése, adatbázis-
feldolgozás korszerűsítése); 

− a háromszintű bűnelemzés kialakítására való törekvés érdekében – a megújuló 
elméleti háttérre alapozva – megtörtént a bűnügyi elemzés új módszertani 
útmutatójának, valamint az erre épülő képzési programoknak a kidolgozása.  

 
A rendészeti szakterület tevékenysége 
 
I. Közrendvédelmi szakterület: 
 
A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi 
támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos 
szakmai feladatok koordinálása és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének 
fenntartásával kapcsolatos rendészeti, illetve közlekedésrendészeti feladatok ellátása, valamint 
a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása. 
 
A 2016. év során teljesült feladatok, szakmai feladatokban bekövetkezett főbb változások: 

− a Magyarország déli határán kialakult migrációs nyomás kezelése érdekében a 
közrendvédelmi állomány folyamatos átrendelésére került sor az érintett megyei 
rendőr-főkapitányságok megerősítésére; 

− a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések 
megtörténtek; 

− rendeltetésszerűen működött a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő 
Bizottság és a Nemzeti Futball Információs Pont, ellátva az ezzel kapcsolatos 
rendészeti és közigazgatási feladatokat; 

− a roma kisebbségi kapcsolattartás keretében ismeretterjesztő, kulturális és 
sportrendezvények, valamint országos vetélkedősorozat került megszervezésre. 
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II. Közlekedésrendészeti szakterület: 
 
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. 
(XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, 
melyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág: 

− szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt 
vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában; 

− szervezi, és végrehajtja a rendőrség minősített időszaki feladatait, honvédelmi és 
ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatait, rendkívüli intézkedések 
végrehajtásában történő közreműködését; 

− ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a 
közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő 
szakirányítási feladatokat. 

 
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBB) a prevenció 
eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, mely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére 
irányul. Az OBB kezdeményezései tavaly elsősorban az ittas vezetés visszaszorítására, a 
védtelen közlekedők (ezen belül a kerékpárosok és a gyalogosok) biztonságának fokozására 
irányultak. 
 
Az elmúlt évben a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre 
kerültek a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és 
továbbképzések. „Az iskola rendőre” programban 2.914 db alap- és középfokú oktatási 
intézmény vett részt, a delegált rendőrök száma 2.209 fő volt.  
 
2016-ban tovább folytatódott a „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A 
közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” 
című, VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat elnevezésű projekt, melynek keretében a már 
meglévő változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok mellett folyamatosan 
kerültek éles üzemű használatba a 134 ellenőrzési helyen 365 forgalmi sávban haladó közúti 
járműforgalom ellenőrzésére szolgáló, a nap 24 órájában működő fixen telepített komplex 
közlekedési ellenőrzési pontok. 
 
Megkezdődött – az elsősorban a külföldi rendszámú járművekkel elkövetett közlekedési 
jogsértések helyszíni szankcionálása érdekében beszerzett – kézi információs eszközök és az 
arra fejlesztett Tirmobil2 applikáció éles üzemű alkalmazása, egyelőre a sebességtúllépés 
funkcióra koncentrálva. 
 
Megkezdődött a VÉDA központi részrendszerét jelentő Közlekedésbiztonsági Automatizált 
Feldolgozó és Információs Rendszernek a hazai gépjármű körözések adatait tartalmazó 
adatbázissal, valamint a nemzetközi körözési adatbázissal történő összekapcsolására irányuló 
fejlesztése. 
 
III. Határrendészeti szakterület: 
 
A határrendészeti szolgálati ág felelős a Magyarországhoz tartozó schengeni külső határokon 
az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, a mélységi ellenőrzésért, az ezekkel 
összefüggő idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a 
határrenddel kapcsolatos szabályok betartatásáért.  
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Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma a 2016. évben 430.607-
ről 36.517-re csökkent a 2015. év adataihoz képest. A kedvező folyamatok ellenére az 
illegális migrációhoz kapcsolható jogellenes cselekmények száma viszonylag magas maradt.  
 
Az ideiglenes biztonsági határzár alkalmazása szükségessé tette a magyar-szerb 
határszakaszon, a honi területen a manőverút kiépítését, fejlesztését. Az év során lezajlott 
illegális migrációs folyamatok és a várható további hatások kezelése érdekében új 
megfigyelést segítő technikai eszközök beszerzése és az ideiglenes biztonsági határzárra 
történő telepítése valósult meg, illetve sor került magasfigyelők felállítására is. Emellett 
szükségessé vált egy második védelmi vonal létrehozása és ennek a technikai megerősítése az 
ún. intelligens jelző rendszerrel. A Rendőrség – együttműködve az MH-val – 2016 áprilisától 
a korábbiaknál is erőteljesebben törekedett arra, hogy a járőrök jelenléte közvetlenül a 
határvonalnál, az ideiglenes biztonsági határzárnál megakadályozza az illegális belépést. A 
megakadályozások száma 2016-ban a magyar-szerb határszakaszon 32.732 volt. 
 
A 2016. év végén megkezdődött a 3.000 fős létszámfejlesztéssel összefüggésben az új 
határvadászok első csoportjának képzése. 
 
A Rendőrség határrendészeti szolgálati ága idegenrendészeti eljárásban a 2016. évben 676 főt 
vett őrizetbe, 1.163 fő kiutasítását rendelte el, továbbá a visszafogadási egyezmények alapján 
összesen 1.635 fő kitoloncolását hajtotta végre. 
 
A határforgalomban a 2016. évben 50,8 millió utas és 18,1 millió jármű átléptetésére került 
sor, amely a személyforgalomban 20,3%-os, míg a járműforgalomban 19,8%-os növekedést 
jelent a 2015. évi adatokhoz képest.  
 
IV. Igazgatásrendészeti szakterület: 
 
Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági 
tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és 
rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során 
rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, 
amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni. 
Az igazgatásrendészeti szakterületnek a 2016. évre kitűzött feladatát – amely a szabálysértési- 
és a büntetőeljárások gyorsítása és az eredményes befejezések növelése volt – sikerült 
teljesíteni.  
 
A Rendőrség szabálysértési hatóságainak munkáját nagyban befolyásolta a meg nem fizetett 
vagy közérdekű munkával meg nem váltott büntetés helyébe lépő szabálysértési elzárás 
végrehajtása érdekében a 2016. január 1-től bevezetett személykörözés jogintézménye.  
 
A katasztrófavédelmi fő- és műveletirányító ügyeleteknek a megyei (fővárosi) rendőrségi 
tevékenység-irányítási központokba (a továbbiakban: TIK) történő beköltözésével kapcsolatos 
feladatok, valamint a 105-ös segélyhívószámnak a hívásfogadó központokba (a továbbiakban: 
HIK) történő átterhelése a 2016. év elején végrehajtásra kerültek. 
  
A Rendőrség – szolgáltató jellegének erősítése érdekében – kifejlesztette a Rendőrségi 
Útinformációs Rendszert (RUTIN). Ez egy olyan ingyenesen letölthető mobiltelefon 
alkalmazás, amely a közutakon bekövetkezett, és a Rendőrség tudomására jutott – 
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elsődlegesen a HIK-en keresztül a TIK-be érkező lakossági bejelentések alapján – baleseteket 
jeleníti meg.  
 
Az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a mentésirányító rendszer (a továbbiakban: 
MIR) integrációja elkezdődött, a Rendőrség részéről a feladatok végrehajtásra kerültek. A 
2016. év második félévében a Hívásfogadó Rendszer és a MIR közötti tesztek lezajlottak, az 
integráció teljes körű megvalósulása áthúzódik 2017-re. Az alternatív segélyhívási csatornák 
(sms, mms, e-mail, portál, e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtása 
megkezdődött, a megvalósítás a szükséges informatikai fejlesztéseket követően várhatóan 
2017-ben befejeződik. 
 
A 2016. évre kitűzött célok között szerepelt a reagálási idő szintidejének csökkentése, amelyet 
sikerült megvalósítani, ugyanis amíg az irányítástól a kiérkezésig eltelt idő 2015. évben 
országosan átlagosan 20 perc 40 másodperc volt, addig ez 2016-ban 16 perc 24 másodpercre 
csökkent. 
 
Nemzetközi adatszolgáltatás végrehajtása: 

− DSR Huwniki adatcsere (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös 
határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről); 

− Dolga Vas-i jelentés (Montenegró, Macedónia és Szerbia vízumliberalizációjával 
összefüggő határrendészeti statisztikai adatok); 

− MSR Huwniki (Magyarország-Lengyelország és Szlovákia Ukrajnával közös 
határszakaszán történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről); 

− statisztikai adatszolgáltatások a FRONTEX felé (statisztikák megküldése határ- és 
idegenrendészeti mutatókról, mélységi adatokról, valamint a rendszeres 
utasforgalomról); 

− statisztikai adatcsere az ukrán féllel (Magyarország és Ukrajna közös határszakaszán 
történő illegális migrációval kapcsolatos jogellenes cselekményekről). 

 
Elkészült a Rendőrség személyi állományának különleges jogrendi felkészítését szolgáló 
„Készenlétbe helyezés” című e-learning továbbképzési program, amelyet a teljes hivatásos 
állomány sikeresen teljesített. 
 
Az ORFK a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 
15,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség védelmi 
igazgatási feladatrendszerének támogatására, továbbá a Rendőrség és az MH közös feladat a 
végrehajtási feltételeinek fejlesztésére, valamint a komplex válságkezelési képességcélhoz 
kapcsolódó rendőri feladatokra történő felkészítésre került felhasználásra. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 
256.675,0 millió forintról 415.959,1 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának 
forrásául 27.608,6 millió forint előző évi maradvány, 71.071,3 millió forint bevétel, valamint 
60.604,2 millió forint költségvetési támogatás szolgált.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 342 778,2   256 675,0   256 675,0   415 959,1   391 769,0   114,3% 94,2% 
ebből:  személyi 
juttatás 

193 724,8   166 633,9   166 633,9   234 231,1   231 906,8   119,7% 99,0% 

Bevétel 74 598,9   5 716,1   5 716,1   76 787,4   76 787,4   102,9% 100,0% 

Támogatás 286 391,5   250 958,9   250 958,9   311 563,1   311 563,1   108,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

9 479,0   – – 27 608,6   27 608,6   291,3% 100,0% 

Létszám (fő)  50 347   47 610   47 610   47 609   50 721   100,7% 106,5% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 256 675,0 5 716,1 250 958,9 166 633,9 47 610   
Módosítások jogcímenként            
- 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat - védelmi 
felkészítésre előirányzat biztosítása 

15,0 0,0 15,0 0,0  

- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) 

1 015,1 0,0 1 015,1 799,3  

- Prémium évek program 2016. évi kiadásai 
[(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]  
(Céltartalékok terhére) 

11,5 0,0 11,5 9,1  

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya 
bevezetése (Céltartalékok terhére) 

50 560,8 0,0 50 560,8 39 831,7  

- A belügyminiszter irányítása alatt álló 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati 
pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) 
BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére 
biztosított rendvédelmi ágazati pótlék 
(Céltartalékok terhére) 

2 174,4 0,0 2 174,4 1 712,1  

- 1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat - a Víz 
Világtalálkozó biztonsági és akkreditációs 
rendszerének kialakításához forrás biztosítása 

25,0 0,0 25,0 0,0  

- 1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat - 
szakértői terület bővítésével kapcsolatos 
beruházási kiadásokra forrás biztosítása 

90,0 0,0 90,0 0,0  

- Szenior állomány illetményének megtérítésére 
forrás biztosítása (Céltartalékok terhére) 

2 077,0 0,0 2 077,0 1 635,4  

- Igazságügyi alkalmazottak illetményalap 
emelkedése miatti fedezet biztosítása 
(Céltartalékok terhére) 

10,2 0,0 10,2 8,0  

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2015. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra 

6 326,1 0,0 6 326,1 4 981,1  
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biztosított költségvetési forrás  
(Céltartalékok terhére) 

- Hivatásos állomány kötelező továbbképzése 
fedezetének átcsoportosítása a KSZF részére 

-565,1 0,0 -565,1 0,0  

- KR - NVSZ közötti megállapodás (külföldi 
kiküldetés során utazási és szállásköltségek 
megtérítése) 

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

- KR - BVOP közötti megállapodás 
(egyenruházati termékek beszerzése) 

-523,6 0,0 -523,6 0,0  

- NVSZ - KR közötti megállapodás (gépi és kézi 
gépjárműmosó igénybevételének költségei) 

15,2 0,0 15,2 0,0  

- TEK - KR közötti megállapodás (fegyverek 
technikai szemléje) 

0,8 0,0 0,8 0,0  

- TEK - KR közötti megállapodás (lőszer 
beszerzési költségének megtérítése) 

0,1 0,0 0,1 0,0  

- NVSZ - KR közötti megállapodás 
(videorendszer, tűzjelző, beléptető rendszer  
felügyeleti és kezelési költségei) 

10,5 0,0 10,5 0,0  

- NVSZ - KR közötti megállapodás (KR 
üzemeltetésében lévő objektumban nyújtott 
szállás- és büfészolgáltatás) 

0,2 0,0 0,2 0,0  

- FM - KR közötti megállapodás (parlagfű elleni 
védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt 
végrehajtása) 

17,5 0,0 17,5 0,0  

- FM - KR közötti megállapodás (lovas 
rendezvények megszervezésének támogatása) 

4,5 0,0 4,5 0,0  

- Szolgálati gépjármű üzemeltetésére előirányzat 
átcsoportosítása a "Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia feladatrendszerének támogatása" 
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról a 
Készenléti Rendőrség részére 

1,0 0,0 1,0 0,0  

- ORFK - HM közötti megállapodás (a HM által 
ellátott BM állomány devizaellátmányának 
fedezete, valamint kártérítési igény megtérítése) 

-5,8 0,0 -5,8 -5,8  

- ORFK - Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
közötti megállapodás (tisztjelöltek kollégiumi 
elhelyezése és étkezés biztosítása) 

-48,1 0,0 -48,1 0,0  

- KÉR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 
biztosítása a KEK KH részére 

-8,2 0,0 -8,2 -6,5  

- ORFK - NVSZ közötti megállapodás 
(Korrupciómegelőzési Főosztály létrehozása a 
Rendőrség személyi állományából) 

-83,9 0,0 -83,9 -67,2 -10 

- ORFK - NVSZ közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek teljesítményjuttatásának 
megtérítése) 

-10,1 0,0 -10,1 -7,9  

- ORFK - TEK közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek teljesítményjuttatásának 
megtérítése) 

-5,6 0,0 -5,6 -4,4  

- ORFK - BVOP közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek teljesítményjuttatásának 
megtérítése) 

-0,1 0,0 -0,1 -0,1  

- ORFK - NBSZ közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek teljesítményjuttatásának 
megtérítése) 

-0,7 0,0 -0,7 -0,5  

- ORFK - BVOP közötti megállapodás 
(egyenruházati termékek beszerzése) 

-605,9 0,0 -605,9 0,0  

- ORFK - BM OKF GEK közötti megállapodás -4,0 0,0 -4,0 0,0  
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(az ORFK által bérelt, a BM OKF 
vagyonkezelésében lévő lakás nyílászáróinak 
cseréje) 
- ORFK - BVOP közötti megállapodás (ORFK 
által bérelt ingatlanok bérleti díja) 

-40,1 0,0 -40,1 0,0  

- ORFK - BM igazgatása közötti megállapodás 
(szakmai konferencia megrendezése) 

-2,0 0,0 -2,0 0,0  

- Legfőbb Ügyészség - ORFK közötti 
megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való 
közreműködés költségei) 

14,6 0,0 14,6 0,0  

- BM OKF GEK - ORFK közötti megállapodás 
(rendvédelmi moduláris képzések költségei) 

7,1 0,0 7,1 0,0  

- KSZF - ORFK közötti megállapodás (Belügyi 
Szemle Szerkesztősége közalkalmazottainak 
foglalkoztatása) 

17,2 0,0 17,2 13,7 6 

- BÁH - ORFK közötti megállapodás (átadott 
gépjárművek vételára és szervizköltsége) 

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

- AH - ORFK közötti megállapodás (átvezényelt 
személyek teljesítményjuttatásának megtérítése) 

0,6 0,0 0,6 0,5  

- BM igazgatása - ORFK közötti megállapodás 
(vezényelt személyek személyi juttatása) 

52,7 0,0 52,7 41,5  

- TIBEK - ORFK közötti megállapodás 
(vezényelt személyek személyi juttatása) 

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

- NVSZ - Bács-Kiskun MRFK közötti 
megállapodás (vezényelt személyek személyi 
juttatása) 

0,1 0,0 0,1 0,1  

- Békés MKVI - Békés MRFK közötti 
megállapodás (bérelt helyiség használati díja) 

0,4 0,0 0,4 0,0  

- Békés MKVI - Békés MRFK közötti 
megállapodás (vezényelt személyek személyi 
juttatása) 

0,2 0,0 0,2 0,1  

- AH - Békés MRFK közötti megállapodás 
(bérelt helyiségek közüzemi díjai) 

1,0 0,0 1,0 0,0  

- Hajdú-Bihar MRFK vagyonkezelésében lévő 
ingatlan eladásából származó bevétel 
felhasználásának engedélyezése miatti 
előirányzat-emelés 

6,2 0,0 6,2 0,0  

- BM - Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti 
támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) 

7,0 0,0 7,0 0,0  

- BM - Tolna MRFK közötti támogatói okirat 
(bűnmegelőzési pályázat) 

0,6 0,0 0,6 0,1  

- Vas MRFK vagyonkezelésében lévő ingatlan 
eladásából származó bevétel felhasználásának 
engedélyezése miatti előirányzat-emelés 

4,0 0,0 4,0 0,0  

- BM - Veszprém MRFK közötti támogatói 
okirat (bűnmegelőzési pályázat) 

5,0 0,0 5,0 0,0  

- BM - Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 
közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési 
pályázat) 

0,6 0,0 0,6 0,0  

- KSZF - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 
közötti megállapodás (közös használatú ingatlan 
közüzemi költségei) 

12,5 0,0 12,5 0,0  

- KSZF - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 
közötti megállapodás (3 fő áthelyezése) 

4,1 0,0 4,1 3,2 3 

- BM igazgatása - Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium közötti megállapodás 

0,7 0,0 0,7 0,0  
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(rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor 
megrendezése) 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma - Miskolci 
Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás 
(Nemzeti Tehetség Program keretében 
meghirdetett pályázat) 

1,0 0,0 1,0 0,3  

- Emberi Erőforrások Minisztériuma - Bűnügyi 
Szakértői és Kutatóintézet közötti megállapodás 
("Kritikus kábítószerek és designer drogok 
hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása" 
megnevezésű feladat támogatása) 

5,0 0,0 5,0 2,5  

- Külgazdasági és Külügyminisztérium - NOK 
közötti megállapodás (okmánybiztonsági képzés 
lebonyolítása palesztin rendvédelmi tisztviselők 
számára) 

1,0 0,0 1,0 0,0  

- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti) 970,3 970,3 0,0 401,7  
- Bevételi elmaradás -495,0 -495,0 0,0 -8,6  
- Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
intézkedések fejezeti kezelésű előirányzatról 
származó többletbevételek előirányzatosítása 

27.361,6 27.361,6 0,0 8.665,5  

- Egyéb többletbevétel előirányzatosítása 
(intézményi) 

43.234,4 43.234,4 0,0 10 201,9  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 27 608,6 27 608,6 0,0 1 321,9  
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -1 937,4  
2016. évi módosított előirányzat 415 959,1 104 396,0 311 563,1 234 231,1 47 609 

 
A Rendőrségnek 2016. december 31-én nem volt lejárt tartozásállománya. 
 
A Rendőrség 2016. évi személyi juttatások eredeti előirányzata 166.633,9 millió forint, a 
munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 44.280,1 millió forint volt. 
 
Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte 

− az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat (2016. évi bérkompenzáció) 855,4 millió 
forinttal, 

− a prémiumévek program 9,1 millió forinttal, 
− a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése 39.831,7 millió forinttal, 
− a közalkalmazottak béremelése 1.712,1 millió forinttal, 
− a szenior állomány illetményének megtérítése 1.635,4 millió forinttal, 
− az igazságügyi alkalmazottak illetményalap emelkedése 8,0 millió forinttal, 
− a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 4.981,1 millió forinttal, 
− egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 67,9 millió forinttal, 
− többletbevétel, az előző évi maradvány előirányzatosítása 20.591,0 millió forinttal. 

 
A személyi juttatás előirányzatát csökkentette 

− az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció elszámolása 56,1 
millió forinttal, 

− egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 92,4 millió forinttal, 
− bevételi elmaradás 8,6 millió forinttal, 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.937,4 millió forinttal. 
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Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 
234.231,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 60.686,1 millió forint 
volt.  
 
A teljes állomány részére – a 2016. évi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezésének 
megfelelően – biztosításra került a cafeteria juttatás  bruttó 200 ezer forint összegben. 
 
A Rendőrség 2016. január 1-jei költségvetési létszámkerete – a beolvadt NOK-kal együtt – 
47.610 fő volt, mely december 31-re 47.609 főre változott. 
A létszámot növelte egyrészt a Belügyi Szemle Szerkesztőségének 6 fő közalkalmazottjának 
áthelyezése a KSZF-től az ORFK állományába, másrészt a 3 fő áthelyezése a KSZF-től az 
Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium állományába. A létszámot 10 fővel csökkentette az 
NVSZ-nél létrehozott Korrupciómegelőzési Főosztály létrehozása, mely a Rendőrség 
állományából valósult meg. 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről 162 fő állományba vétele történt meg, a rendészeti 
szakgimnáziumokból 2016 júliusában 846 fő, szeptemberében 886 fő próbaidős rendőr került 
kinevezésre.  
 
A Rendőrség 2016. évi dologi kiadások előirányzata 38.036,2 millió forintról 61.662,5 millió 
forintra változott.  
 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

- a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat által biztosított 
15,0 millió forint; 

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1594/2016. (X. 28.) Korm. határozat által biztosított 25,0 
millió forint; 

- az FM – Készenléti Rendőrség közötti megállapodás alapján a parlagfű elleni 
védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtására biztosított 17,5 millió 
forint; 

- az FM – Készenléti Rendőrség közötti megállapodás alapján a lovas rendezvények 
megszervezésének támogatására biztosított 4,5 millió forint; 

- az LÜ – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészségi nyomozásokban való 
közreműködés költségeinek megtérítése 14,6 millió forint összegben; 

- az EMMI – Miskolci Rendészeti Szakgimnázium közötti megállapodás alapján a 
Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett pályázatra biztosított 0,6 millió 
forint; 

- az EMMI – BSZKI közötti megállapodás alapján a „Kritikus kábítószerek és designer 
drogok hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása” megnevezésű feladatra 
biztosított 0,1 millió forint; 

- a KKM – NOK közötti megállapodás alapján a palesztin rendvédelmi tisztviselők 
számára okmánybiztonsági képzés lebonyolítására biztosított 1,0 millió forint; 

- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 12,4 millió forint; 
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 54,4 

millió forint összegben; 
- intézményi hatáskörben előirányzatosított többletbevétel 20.094,0 millió forint; 
- előirányzatosított maradvány 6.280,6 millió forint.   
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Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 
- KSZF részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező 

továbbképzésének költségére 565,1 millió forint; 
- ORFK – BVOP közötti megállapodás alapján 1.129,5 millió forint átcsoportosítása 

egyenruházati termékek beszerzésére; 
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat 43,0 

millió forint összegben; 
- bevételi elmaradás 35,7 millió forint; 
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 191,8 millió forint. 

 
A dologi kiadások vonatkozásában 2016-ban összesen 52.730,9 millió forint kifizetés történt, 
melyből a legjelentősebb tételek: 

- a Rendőrség alapvető működéséhez szükséges készletbeszerzés (üzemanyag, 
vegyszer, gyógyszer, irodaszer, ruházat stb.) 11.493,7 millió forint; 

- közüzemi díjak 4.318,6 millió forint; 
- kommunikációs szolgáltatások [a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

(a továbbiakban: NISZ Zrt.) által üzemeltetett gerinchálózatra történő csatlakozás éves 
díja, hang- és adatforgalmi díjak] 5.949,9 millió forint; 

- gépjárművek bérleti díja és flottakezelési szolgáltatás költsége, az objektív 
felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 1.569,1 millió 
forint; 

- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint 
a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 4.712,4 millió forint; 

- számítástechnikai, ügyvitel-technikai és fegyverzeti eszközök, hőkamerák, ingatlanok 
karbantartása 4.296,1 millió forint; 

- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, 
valamint egyéb projektekkel kapcsolatos megjelenítési tevékenységek kiadásai 326,4 
millió forint; 

- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.100,6 millió forint. 
 

A Rendőrség 2016. évi felhalmozási kiadások előirányzata 6.898,2 millió forintról 26.053,3 
millió forintra változott. A teljesítés 14.902,7 millió forint volt. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 4.615,9 millió forint; 

- 1771/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a szakértői terület bővítésével 
kapcsolatos beruházási kiadásokra biztosított többletforrás 90,0 millió forint; 

- többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervi hatáskörben: 109,6 millió forint; 
- többletbevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben 4.058,6 millió forint; 
- előző évi maradvány előirányzatosítása 18.467,1 millió forint. 
 

A felhalmozási kiadások előirányzatát legnagyobb részt az alábbi módosítás csökkentette: 
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 9.038,6 millió forint. 

 
A beruházások előirányzaton 11.795,7 millió forint kifizetés történt, melyből a 
legjelentősebb tételek: 

− helikopterek beszerzése 2.530,1 millió forint;  
− EDR Sepura kézi rádió beszerzése 679,5 millió forint; 
− C.P.E ütés- és vágásálló testvédő készlet és védő pajzs beszerzése 134,4 millió forint; 
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− lövedékálló sisak beszerzése 72,4 millió forint; 
− iroda- és szaniterkonténer beszerzése 212,8 millió forint; 
− különféle gépjárművek beszerzése 2.704,2 millió forint; 
− robogók beszerzése 28,6 millió forint; 
− LED megállító, információs kijelző beszerzése 11,3 millió forint; 
− 958 db mobiltelefon beszerzése 73,3 millió forint; 
− videotechnikai eszközök beszerzése 69,9 millió forint; 
− ingatlan beszerzése garázzsal (Budapest, Röppentyű utca) 39,3 millió forint; 
− Balatonalmádi Rendőrkapitányságon szolgálati épület kivitelezése 110,2 millió forint; 
− BRFK klímaberendezések beszerzése 8,4 millió forint; 
− Készenléti Rendőrség Kerepesi úti objektumában parkoló kiépítése 9,7 millió forint; 
− Röszke és Nagylak határátkelőhelyeken világításkorszerűsítés 24,5 millió forint; 
− Beregsurány határátkelőhelyen kamionterminál építése (részben ENPI projekt, illetve 

maradvány terhére) 697,3 millió forint. 
 
Folyamatban lévő beruházások bemutatása: 

− az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezését célzó beruházás kivitelezésére 2016-ban a 
közbeszerzési eljárást a Rendőrség lefolytatta, a nyertes ajánlat összege 1.057,0 millió 
forint. A kivitelezésre a 2017. évben kerülhet sor. 

− Bácsszentgyörgy és Raština (Haraszti) között létesítendő közúti határátkelőhely építési 
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja elkészült, a kivitelezés közbeszerzési 
eljárás hirdetménye 2016. december 30-án megjelent.   

− Karcag és Gárdony Rendőrkapitányságok tervezési munkái befejeződtek, a kivitelezés 
közbeszerzési eljárása és a kivitelezés 2017-ben indul. 

 
A felújítások kiemelt előirányzaton a 6.917,9 millió forintos módosított előirányzatból a 
Rendőrség 1.782,1 millió forintot költött el 2016-ban, melynek főbb tételei az alábbiak: 

− BRFK liftek felújítása 99,0 millió forint; 
− Szerencs Rendőrkapitányság tetőfelújítása és átépítése 45,0 millió forint; 
− Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság tetőfelújítása 36,8 millió forint; 
− Soproni BM klub teljes körű felújítása 71,4 millió forint; 
− Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság ingatlan felújításai 

(tiszavasvári épület felújítása, záhonyi közös kapcsolattartási szolgálati helyek 
kialakítása) 183,1 millió forint; 

− Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálat bővítése, 
felújítása 48,1 millió forint; 

− Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Lovagterem felújítása 19,0 millió forint; 
− Körmend Rendőrkapitányság épületének belső felújítása 27,9 millió forint; 
− Pápa Rendőrkapitányság felújítása 115,8 millió forint; 
− Készenléti Rendőrség épületeinek tetőfelújítása 110,4 millió forint; 
− Készenléti Rendőrség egyéb ingatlan felújítási munkái (klíma felújítása, tetőszigetelés, 

csapadékelvezetés, nyílászáró csere, vizesblokk felújítása) 372,1 millió forint; 
− Körmendi Rendészeti Szakgimnázium tanulói szállás III. emeletén vizesblokk 

felújítása 19,0 millió forint;  
− Dunakeszi, XVII. számú épület felújítása 50,0 millió forint; 
− Dunakeszi, XXVII. 2. számú kábítószerraktár épületének felújítása 15,7 millió forint; 
− NOK épület felújításai (útburkolat, apartmanok átalakítása, víznyomó vezeték cseréje, 

támfalak felújítása, irodák felújítása) 45,7 millió forint. 
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Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton a 2016. évi 105,0 millió forint 
eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A 
módosított előirányzat év végén 1.601,5 millió forintra emelkedett. A változás intézményi 
hatáskörű előirányzat-módosításokból (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány 
előirányzatosítása) adódik, amelynek jelentős hányada a kihelyezett munkáltatói 
lakáskölcsönök visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatása, illetve a BM által kiírt 
energia-racionalizálási pályázatokból származó támogatások elszámolása. 
 
A Rendőrség 2016. évre jóváhagyott bevételi előírása 5.716,1 millió forint volt, mely 
tartalmazta az OBB feladatainak ellátására a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól kapott 811,2 
millió forint támogatás értékű bevételt is.  
 
A bevételek előirányzata az év folyamán 76.787,4 millió forintra növekedett. A több mint 71 
milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták: 

− a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 27.361,6 millió forint; 

− európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei (KÖZOP, 
BBA, MMIA, EKOP, KEOP, TÁMOP); 

− az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatottak kiadásának finanszírozása miatt a helyi 
önkormányzatoktól és a munkaügyi központoktól átvett bevételek; 

− OBB többletbevételei; 
− az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat szerint átvett maradvány a Köztársasági 

Elnökségtől (31,7 millió forint) a Készenléti Rendőrség gépjármű beszerzéseire; 
− az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat szerint – fejezeten belüli átcsoportosítással – 

átvett maradvány (77,8 millió forint) a BSZKI és az Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézetek összeolvadásával kapcsolatos feladatokra (informatikai rendszerek 
összekapcsolása); 

− energia-racionalizálási pályázatból kapott bevételek; 
− az Európai Uniótól közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök 

(Magyarországra nehezedő migrációs nyomás EU-konform kezelése projekt, Online 
Csalások Internetes Központja és Szakértők Hálózata [OF2CEN] projekt, Koszovói 
Twinning projekt, Török Twinning projekt, Smart Resilience projekt, KEHOP). 

 

A Rendőrség költségvetési évben esedékes követelésállománya a nyitó időszak adatához 
képest 423,1 millió forinttal növekedett (1.982,4 millió forintról 2.405,5 millió forintra). A 
költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 2016-ban 6.056,4 millió forint volt, 
melynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése teszi ki. 
 
A 2016. évben a Rendőrség 77,5 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 181,9 millió 
forint értékvesztést, valamint 21,9 millió forint értékvesztés visszaírást számolt el 
követeléseire. 
 
A követelések 95,0%-a kisösszegű (0,1 millió forint alatti) tartozás. Abban az esetben, ha a 
behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás 
kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 126,0 millió 
forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 
44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. 
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(VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült 
dolgozóknak adott kedvezmény összege. 
 
A Rendőrség 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 26.940,2 
millió forint volt, amelyből 19.192,4 millió forint az ORFK-nál, 3.355,4 millió forint a 
Készenléti Rendőrségnél, 121,7 millió forint a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóságnál, 
4.270,7 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. A kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradvány 750,9 millió forint volt. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt 750,9 millió maradványból a Kormány 675,4 millió 
forintot felhasználásra visszahagyott, valamint az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozattal 
20,8 millió forintot, az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal pedig 54,7 millió forintot 
átcsoportosított.  
 
A 2015. évi maradvány 2016. évi felhasználása: 

− illegális migrációval kapcsolatos kiadások pénzügyi teljesítése (túlszolgálat, integrált 
adatszolgáltatás, eszközüzemeltetés, rendészettechnikai eszközök, védőeszközök 
beszerzése) 9.874,4 millió forint;  

− Balatonalmádi Rendőrkapitányságon szolgálati épület kivitelezése 110,2 millió forint; 
− Nemzeti Távközlési Gerinchálózat adatátvitel 12,6 millió forint; 
− gépjárművek szervizelése 123,9 millió forint; 
− helikopterek beszerzése 2530,1 millió forint; 
− európai uniós támogatású projektek kiadásai (ENPI, ARGO stb.) 1.168,5 millió forint; 
− közüzemi számlák kifizetése, élelmiszer beszerzése, hajtó- és kenőanyagok 

beszerzése, valamint szakértői számlák kifizetése; 
− az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 176,4 millió forint, 

melyből segédmotoros kerékpárok, cipzáras táskák, gyermek protektor szettek (4.000 
db) és fejvédők kerültek beszerzésre. A maradvány terhére került elszámolásra 
továbbá a gépjárművek szervizelése és a különféle baleset-megelőzési reklám- és 
propaganda kiadások is. 

 
A Rendőrség által megvalósított fejlesztési projektekre 1.168,5 millió forint kiadási 
előirányzat került felhasználásra az alábbiak szerint:  
 

Projektek millió forint 
Koszovói Twinning 11,9 
Fimathu projekt 50,8 
Emberkereskedelem elleni projekt („Magyar szervezett 
bűnözői csoportok által Európában elkövetett szexuális 
kizsákmányolás elleni műveleti együttműködés”) 

22,3 

Török Twinning 6,4 
ENPI projekt 704,8 
önrész támogatási szerződésekkel kapcsolatos támogatások 3,9 
ARGO projekt 368,4 

Mindösszesen 1 168,5 

 
A Rendőrség 2016. évi költségvetési maradványa cím szinten 24.190,1 millió forint, 
melyből a tárgyévben keletkezett 23.627,6 millió forint. 
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Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 2016. évben nem keletkezett a 
Rendőrség címnél. 
 
A 2016. évi cím szintű 24.190,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 
11.531,3 millió forint az ORFK-nál, 2.308,4 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 10.350,4 
millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. 
 
A maradvány kialakulásának főbb jogcímei: 

− az illegális migráció kezelésével kapcsolatos maradvány (10.221,8 millió forint); 
− az Érdi Rendőrkapitányság új elhelyezésére szolgáló épület tervezése, és a hozzá 

kapcsolódó közműkiváltás kivitelezési díja (1.079,0 millió forint); 
− a Gárdonyi Rendőrkapitányság új kapitánysági épület építése (490,0 millió forint); 
− a Karcagi Rendőrkapitányság új kapitánysági épület építése (274,6 millió forint); 
− európai uniós projektek (ENPI, Frontex, ARGO, KEHOP stb.) maradványa (5.483,1 

millió forint); 
− NAV-tól kapott maradvány (Bácsszentgyörgy határátkelőhely építése, 595,9 millió 

forint); 
− Dunakeszi, Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Központban kutya kennelek 

felújítása (31,0 millió forint); 
− határvadász képzés lebonyolításához öltözőszekrények, iskolai asztalok, székek, 

sátrak, munkaállomások és telefonok beszerzése (34,7 millió forint); 
− mobil rádiók, különféle informatikai eszközök, licenszek beszerzése, 

rendszerkarbantartások (400,8 millió forint); 
− a Készenléti Rendőrség épületeinek felújítása (90,2 millió forint). 

 
Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 594,5 millió forint. 
A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, 
motorkerékpárok, fényvisszaverő lámpa szett és ruházat beszerzése, fejvédők beszerzése, 
illetve különféle baleset-megelőzési reklám és propaganda kiadások, valamint tanulmányok 
készítésével, képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB 
maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (74,3%) (ezen 
belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök 
(14,6%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 88,9%-a. 
 
A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 193,1 milliárd forint, a 2016. 
december 31-ei záró érték 185,9 milliárd forint, amely 3,7%-os csökkenés jelent. 
 
A vagyonváltozás oka elsősorban a befektetett eszközöknél (3,9 milliárd forint), valamint a 
pénzeszközöknél (1,8 milliárd forint) jelentkező csökkenés, melyből a vagyoni értékű jogok 
0,6 milliárd forinttal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4,5 milliárd forinttal 
növekedtek. 
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Forrás oldalon a saját tőke 5,2%-kal, a kötelezettségek állománya 26,7%-kal csökkent a 2015. 
évihez képest. 
 
A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. 
 
 
8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 756824 
Honlap címe:  www.ah.gov.hu 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
Az AH állami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében az Nbtv. 5. §-ában 
meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, 
gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati 
törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel 
történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvéseket, felderíti és 
elhárítja a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát 
veszélyeztető tevékenységeket, valamint a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. 
Ezen felül ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos 
szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek 
nemzetbiztonsági védelmének feladatait, illetve elvégzi – a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint az IH hatáskörébe tartozó személyek 
kivételével – a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági 
ellenőrzésének feladatait. Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a 
menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – 
az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet 
benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
 
A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyv szerinti állam elleni 
bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési 
területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése 
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének 
elmulasztása, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély 
okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés 
bűncselekményre vonatkozóan. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és 
technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának 
felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében. 
 
Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó 
gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető 
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő 
beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, 
beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében 
elvégezheti a szükséges és kiegészítő ellenőrzést. Végzi az egységes elektronikuskártya-
kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerint a kártyakibocsátás engedélyezését kérők 
ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. Felderíti és elhárítja a Magyarországra 
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jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő, és ilyen módon az ország 
nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett tevékenységét. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Az AH eredeti kiadási előirányzata 7.719,0 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió 
forint, költségvetési támogatási előirányzata pedig 7.671,6 millió forint volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1. 5/4. 

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

Kiadás 7 930,0 7 719,0 7 719,0 15 556,5 9 142,6 115,3% 58,8% 
 ebből: személyi 
juttatás 

4 986,8 5 331,2 5 331,2 5 888,1 5 805,5 116,4% 98,6% 

Bevétel 58,3 47,4 47,4 5 468,3 3 899,0 6 687,8% 71,3% 

Támogatás 7 604,5 7 671,6 7 671,6 9 717,5 9 717,5 127,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

637,8 - - 370,7 370,7 58,1% 100,0% 

Létszám (fő)  890 1 226 1 226 1 110 900 101,1% 81,1% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7 719,0 47,4 7 671,6 5 331,2 1 226 
Módosítások jogcímenként          
- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) 

5,1 0,0 5,1 4,0  

- 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 
honvédelmi igazgatási feladatokra  10,0 0,0 10,0 0,0  

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya II. 
üteme (Céltartalékok terhére) 1 720,0 0,0 1 720,0 1 354,4  

- A belügyminiszter irányítása alatt álló 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati 
pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) 
BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére 
biztosított rendvédelmi ágazati pótlék és 
elszámolása (Céltartalékok terhére) 

8,7 0,0 8,7 6,8  

- 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján 
továbbképzésre átcsoportosítás 

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

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2015. évi 
szervezeti teljesítményértékelés eredményei 
alapján  teljesítményjuttatásra biztosított 
költségvetési forrás (Céltartalékok terhére) 

220,2 0,0 220,2 173,4  
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- Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
ORFK részére áthelyezések miatti 
teljesítményjuttatás kifizetésére 

-0,6 0,0 -0,6 -0,5  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás a TEK-
től áthelyezés miatti teljesítményjuttatás 
kifizetésére 

0,3 0,0 0,3 0,2  

- Megállapodások alapján átcsoportosítások a 
TIBEK-től felújítási munkákra és vezényelt 
állomány juttatásainak fedezetére 

102,5 0,0 102,5 2,1  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás a Békés 
MRFK-nak közüzemi díjakra 

-1,0 0,0 -1,0 0,0  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
NBSZ-nek korszerűsítési feladatokra 

-1,8 0,0 -1,8 0,0  

- 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján 
az egységes kormányzati ügyirat-kezelő 
rendszer (KÉR) működtetésére 

-2,9 0,0 -2,9 -2,3 -1 

- Támogatási szerződések alapján tömeges 
bevándorlási helyzet kezelése érdekében 
szükséges források biztosítása 

183,3 183,3 0,0 59,3  

- KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 projekt keretében a 
nemzetbiztonsági ellenőrzések 
elektronizálására, a korrupciós esetek 
felderítésére 

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0  

- BM igazgatásától kihelyezett gyakornok 
költségeire 

0,2 0,2 0,0 0,0  

- Támogatási szerződés alapján az 1224/2016. 
(V. 2.) Korm. határozatban foglalt feladatok 
végrehajtására (terrorellenes intézkedések) 

3 631,9 3 631,9 0,0 0,0  

- BBA projektből műveleti célú 
eszközbeszerzésekre 

69,3 69,3 0,0 0,0  

- Többletbevétel előirányzatosítása 15,3 15,3 0,0 0,0  
- Kölcsönök visszatérülése 20,9 20,9 0,0 0,0  
- Állománytábla korrekciója 0,0 0,0 0,0 0,0 -115 
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -1 123,3  
- 2015. évi maradvány igénybevétele 370,7 370,7 0,0 82,8  
2016. évi módosított előirányzat 15 556,5 5 839,0 9 717,5 5 888,1 1 110 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 5.331,2 millió forint, a módosított előirányzat  
5.888,1 millió forint volt, amelyből év végéig 5.805,5 millió forint került felhasználásra. A 
különbözetként jelentkező 82,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványként 
került elszámolásra. 
 
Az előirányzatot növelte az előző évi előirányzat 82,8 millió forint összegű maradvány 
igénybevétele, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjához szükséges előirányzat 4,0 millió forinttal, a rendvédelmi életpálya 
bevezetéséhez kapcsolódó, valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi 
szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére megállapított ágazati pótlék 1.361,1 
millió forintos összege, a hivatásos állomány tagjai előző évi teljesítmény értékelésének 
eredményeként 173,4 millió forint, továbbá a TEK-kel kötött megállapodások 2,3 millió 
forinttal, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos 
támogatás összege 59,3 millió forinttal. 
 
Az előirányzatot módosította az AH és az ORFK között létrejött megállapodás 0,5 millió 
forinttal, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer üzemeltetésére átadott előirányzat 
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2,3 millió forinttal, valamint a működési és felhalmozási kiadások javára átcsoportosított 
1.123,3 millió forint.  
 
Az AH béren kívüli juttatásként – a 2016. évi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezése 
szerint – személyenként bruttó 200.000 forint, összesen 171,3 millió forint cafeteria-keretet 
biztosított. Jubileumi jutalom és foglalkoztatási jogviszony alapján a kifizetett jutalom 135,0 
millió forint; ruházati utánpótlási ellátmányként 87,0 millió forint került kifizetésre 2016-ban. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata  
1.450,7 millió forintot tett ki. A módosított előirányzat 1.585,6 millió forint volt, amelyből 
1.563,3 millió forint került felhasználásra. A különbözet a kötelezettségvállalással terhelt 
személyi juttatások után a munkáltató által fizetendő közteher összegét tartalmazta. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 810,4 millió forint volt, amely belső 
forrásátcsoportosítás, az előző évi maradvány-igénybevétel, illetve fejezeti intézkedések 
hatására 753,6 millió forinttal csaknem kétszeresére növekedett, így a módosított előirányzat 
1.564,0 millió forintra változott. A felhasználás 1.367,0 millió forint volt, amelynek közel a 
fele a speciális szakmai tevékenységből, a fennmaradó rész legnagyobb hányada 
épületüzemeltetési és közüzemi díjakból származott.  
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0,3 millió forint, a módosított 
előirányzat 13,4 millió forint volt, amely tartalmazta a zárolt álláshelyek után fizetendő 12,6 
millió forintot, valamint a 2015. évi előirányzat maradvány befizetési kötelezettségeit is 0,8 
millió forint összegben. Az előirányzat a felhasználással megegyező mértékű. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 106,4 millió forintot tett ki, míg a módosított előirányzat 
– az előző évi maradvány igénybevételéből, saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításból, 
illetve a KÖFOP támogatás igénybevételéből adódóan – 2.644,3 millió forintra növekedett. A 
teljesítés 279,1 millió forint volt, amelynek 85,0%-a informatikai fejlesztésre irányult, például 
infovadász hardver és program bővítésére, digitalizáláshoz szükséges eszközök, hálózati 
nyomtatók és egyéb informatikai eszközök, laptopok, szoftverek beszerzésére. Ezen felül 
egyéb tárgyi eszközök és bútorok beszerzése valósult meg. A maradvány összege 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A felújítási kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 3.823,2 
millió forintra emelkedett. A módosítás legfőbb forrása az Alkotmányvédelmi Hivatal, a 
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati 
adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról 
szóló 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozat, amely szerint a Kormány döntött az AH Budapest 
XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséről és a felújításhoz 
szükséges pénzforrás biztosításáról. A 2016. évre vonatkozóan a BM-mel kötött támogatási 
szerződés alapján 3.631,9 millió forint került biztosításra. A felújítás TIBEK-et érintő 
munkálataira – az AH és a TIBEK megállapodása értelmében – további 100,0 millió forint 
előirányzat került átvételre az év végén. A teljesítés 88,9 millió forint, a maradvány pedig 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 20,0 millió forint, módosított 
előirányzata 37,9 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretösszeg a munkatársak 
lakásvásárlása, építése, lakáskorszerűsítése érdekében munkáltatói kölcsön igénybevételére 
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nyújtott fedezetet, amelyből 25,4 millió forint került felhasználásra a tárgyidőszak végéig, 
ezen felül az egyéb kapcsolódó kiadásokra 0,8 millió forintot fordítottak. 
 
Az eredeti bevételi előirányzat 47,4 millió forintot tett ki, amely az év végére 5.468,3 millió 
forintra növekedett, egyrészt a Fehérvári úti ingatlan felújításához kapott 3.361,9 millió forint 
és a nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálására kapott 1.500,0 millió forintos KÖFOP 
projekt miatt. Ezen felül nagyobb összegű bevételt jelentett még a migrációs és menekültügyi 
helyzet kezelésére kapott 252,8 millió forint és a műveleti beszerzésekre BBA projektből 
kapott 69,3 millió forint. 
A bevételi elmaradás a BBA és KÖFOP projektek 2017-re áthúzódó teljesítése miatt adódott 
összesen 1.569,3 millió forint összegben. 
 
Az AH 2015. évi maradványa 370,6 millió forint volt, amelyből 369,9 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt, 0,7 millió forint pedig a szabad maradvány. A szabad 
maradvány átcsoportosításra került a fejezeten belül. A kötelezettségvállalással terhelt 
maradványból 367,7 millió forint felhasználásra került áthúzódó személyi juttatásokra, dologi 
kiadásokra, informatikai- és irodatechnikai eszközök beszerzésére, vidéki objektum 
felújítására és munkáltató kölcsön kifizetésére. A fennmaradó 2,2 millió forint maradvány 
nem került felhasználásra. 
 
Az AH 2016. évi maradványaként 4.844,6 millió forint került kimutatásra, amely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány összegéből 3.561,9 millió forint 
az 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozattal biztosított forrásokból maradt fenn, amelyet a 
Fehérvári úti ingatlan felújítására használnak fel a 2017. évben. A fennmaradó 1.282,7 millió 
forintból 865,2 millió forintot fognak felhasználni informatikai eszközbeszerzésekre és 
szoftverlicenszekre, 172,4 millió forintot két vidéki objektum felújítására, 104,7 millió 
forintot áthúzódó személyi juttatásokra és járulékvonzataira, 125,5 millió forintot áthúzódó 
dologi kiadásokra és további kisebb összegű fizetési kötelezettségek teljesítésére. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
Az AH vagyona a 2016. évben 24,6%-kal növekedett az előző időszakhoz képest. Ez a 
növekedés a szerv új elhelyezésére biztosított forrásnak köszönhető, amelynek következtében 
a pénzeszközök állománya az előző évi 13,2-szeresére, azaz 4.489,8 millió forintra nőtt. A 
nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának 2.757,8 millió forintos 
csökkenését nagymértékben a Falk Miksa utcai objektum vagyonkezelői jogának átadása 
okozta. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a raktári készletek nagyfokú 
felhasználásának következtében 24,8 millió forinttal (26,2%-kal) csökkent. A lejárt 
követelések 114,4%-os növekedését ellensúlyozta a költségvetési évet követően esedékes 
követelések 11,6%-os, illetve a követelés jellegű sajátos elszámolások (kiemelkedően az adott 
előlegek) 41,6%-os csökkenése, így a követelések állománya összességében 31,1 millió 
forinttal (11,3%-kal) csökkent. 
 
Az immateriális javak bruttó értéke nyílt beszerzésekből 95,2 millió forinttal, műveleti 
beszerzésekből 6,4 millió forinttal növekedett. A saját kivitelezésben előállított eszközök  
14,2 millió forint értékben növelték a vagyonelem értékét. A bruttó érték csökkenését 
leltárhiány (0,8 millió forint), illetve az elavult, feleslegessé vált immateriális javak 
selejtezése (147,0 millió forint) okozta. Az év végi állományból a teljesen leírt eszközök 
aránya magas (77,7%). 
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A tárgyi eszközök bruttó értékének növekedése (380,5 millió forint) alapvetően tárgyévi 
beruházásból és felújításból (202,0 millió forint), valamint a korábbi évek beruházásaiból, 
felújításaiból tárgyévben aktivált értékből (126,7 millió forint) tevődik össze. Ezen kívül 
növelték még a vagyonelem értékét a műveleti célú beszerzések (50,8 millió forint). A 
teljesen leírt járművek állományából 17 db személygépkocsi került kivezetésre 44,4 millió 
forint értékben, értékesítés miatt. A gépek, berendezések, felszerelések állománya leltárhiány 
miatt 9,1 millió forinttal, míg az elhasználódott, feleslegessé vált eszközök selejtezése 
következtében 158,0 millió forinttal módosult. A beruházások, felújítások állománya 75,4 
millió forinttal növekedett az előző időszak adatához képest. A gépek, berendezések, 
felszerelések és járművek állományának összetételére jellemző a teljesen leírt eszközök 
arányának magas foka (78,7%). 
 
Vagyonhasznosítás keretében az AH számára feleslegessé vált eszközök, anyagok 
használatból történő kivonására és selejtezésére 2016. évben két alkalommal került sor, amely 
az immateriális javak és a járművek tekintetében a teljesen leírt, míg a gépek, berendezések, 
felszerelések körét tekintve túlnyomó részt az amortizálódott eszközöket érintette. 
Hulladékértékesítésből nettó 0,2 millió forint, a gépjárművek értékesítéséből nettó 6,1 millió 
forint, míg az elavult, a szerv számára feleslegessé vált fénymásolók értékesítéséből nettó 0,1 
millió forint bevételt realizáltak 2016-ban. 
 
Az AH vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenysége, szervezete nem 
volt, felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági 
társaság nem tartozott. Az AH állampapírt, részesedést nem vásárolt, letéti számlával nem 
rendelkezett, nem normatív támogatást nem adott.  
 
 
9. cím Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 756817 
Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu 
 
Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve 
szakértői tevékenységei magas színvonalú biztosításával támogassa a megrendelő szervek 
(AH, IH, KNBSZ, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) eredményes munkáját. 
Emellett a Nemzeti Kibervédelmi Intézeten (a továbbiakban: NKI) keresztül támogatást nyújt 
az érintettek számára az elektronikus információs rendszerek és kommunikációs csatornák 
védelme terén is. Az NBSZ további feladatául határozta meg, hogy az állomány önkéntes 
munkájának felajánlásával a társadalom számára hasznos tevékenységet végezzen. 
 
A szerv átalános feladatellátásával hozzájárul a bűnfelderítő és nemzetbiztonsági feladatok 
végrehajtásához, így különösen az illegális migráció elleni küzdelemben, az ideiglenes 
határzár védelmében, az embercsempész tevékenységet koordináló szervezett bűnözői 
csoportok felderítésében, a jövedéki termékekkel való visszaélések és a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények felgöngyölítésében, a terrorcselekmények, a kiberbűnözés, 
illetve a pénzügyi intézményrendszer működését veszélyeztető gazdasági bűncselekmények 
felderítésében, illetve megakadályozásában végez kiemelt tevékenységet. 
 
A megrendelő szervek magas színvonalú, gyors, rugalmas és teljes körű kiszolgálásához 
nélkülözhetetlen a szakszolgálati képességek fejlesztése mind a technikai rendszerek és 
eszközök, mind a létszámbővítés tekintetében. A kutatás és fejlesztés területére 2016-ban 
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számottevő befolyást gyakorolt a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges 
költségvetési többletforrásokat biztosító pénzügyi keret, amelynek felhasználásával több 
fejlesztést érintő beszerzés valósult meg; ennek pozitív hozadéka (több területet érintő komoly 
szakmai előrelépések) a következő években is érezhető lesz. Az elmúlt évek egyik 
leghangsúlyosabb kihívása a kiberbiztonság volt. Az intenzívebbé váló és egyre nagyobb 
károkat okozó kibertámadások a 2016. évben Magyarországot is érintették. A konkrét védelmi 
intézkedések mellett fokozták az elektronikus adatvédelemmel és a kiber-fenyegetettséggel 
összefüggő tudatosító tevékenységet. 
 
A beszámolási időszakban a megrendelő szervezetek titkos információgyűjtő eszközök és 
módszerek alkalmazása, illetve műveleti és technikai szolgáltatások igénylése céljából közel 
azonos számú írásbeli megkeresést továbbítottak, mint a 2015. évben. 
Az NKI a megrendelői igények, illetve hatósági elrendelés alapján 33 projekt keretében 18 
intézmény összesen 44 rendszerének térítésmentes biztonsági vizsgálatát végezte el. 
Mindemellett az NKI állami- és önkormányzati szervek vonatkozásában 632 darab incidens 
kezelésére, míg egyéb szerveket érintően 4.018 darab incidens kezelésére és továbbítására 
intézkedett. 
 
A tárgyév egyik legnagyobb jelentőséggel bíró feladata a terrorellenes intézkedések 
megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló  
1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelve az NBSZ részére biztosított 
pénzügyi forrás felhasználásával összefüggő – humánpolitikai, fejlesztési, projekt-tervezési, 
eszközbeszerzési – feladatok ütemezett végrehajtása volt. Az NKI munkatársai saját 
szervezésű konferenciákon és workshop keretében, valamint mintegy 50 nyilvános szereplés 
alkalmával törekedtek felhívni a felhasználók és szakemberek figyelmét a biztonságtudatos 
magatartás fokozott igényére. A megtett intézkedéseknek köszönhetően a káros szoftverekkel 
történő visszaélések, illetve a sérülékeny robothálózati tevékenységek száma folyamatosan 
csökkent. Az NKI iránymutatásának és sajátkészítésű segédleteinek köszönhetően az 
adatlopásban érintett szervezetek mintegy háromnegyede (73,0%) képes volt a szükséges 
intézkedések megtételére, amelynek eredményeként az esetek 90,0%-ában a sérülékenységek 
nem kerültek kihasználásra. 
 
A migrációhoz kapcsolódóan, a 2016. október 2-i népszavazással összefüggő kritikus 
infrastruktúrák üzletmenet-folytonosságának biztosítása érdekében működő Operatív Törzs (a 
továbbiakban: NOT) vezetésére az NBSZ került kijelölésre. A NOT működésével összefüggő 
feladatok végrehajtása mellett a népszavazás zavartalan lebonyolítása szempontjából releváns 
informatikai támadások kapcsán igazságügyi szakértői feladatokat végzett a szerv, továbbá  
a biztosítási feladatok körében – a megrendelői igények alapján – a műveleti ellenőrzéseket is 
teljesítette. 
 
A Szakértői Intézet kiemelt hatósági feladata volt az új típusú személyazonosító igazolvány 
(eSZIG) kibocsátásához, illetve a különböző funkciók évközi integrálásához kapcsolódó 
feladatok végrehajtása. 
 
A BM Gazdasági Helyettes Államtitkára intézkedése alapján készített munkamegosztási és 
felelősségvállalási megállapodásban foglaltakra figyelemmel 2015. április 1. és 2016. október 
31. között végezték az SZBKK, majd annak jogutódja, a TIBEK gazdálkodási feladatait. 
2016. október 31-ét követően e szerv már önállóan végzi a gazdálkodással összefüggő 
tevékenységét. 
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Az előirányzatok alakulása 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi  
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás  20 736,4 17 898,3 17 898,3 31 538,3 23 641,9 114,0% 75,0% 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

10 448,5 10 153,8 10 153,8 12 416,0 12 389,5 118,6% 99,8% 

Bevétel  1 614,3 220,6 220,6 6 457,1 6 457,1 400,0% 100,0% 

Támogatás  19 720,5 17 677,7 17 677,7 21 962,6 21 962,6 111,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

2 520,2 0,0 0,0 3 118,6 3 118,6 123,7% 100,0% 

Létszám (fő)    1 986 2189 2 189 2 207 1 996 100,5% 90,4% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 17 898,3 220,6 17 677,7 10 153,8 2 189 

Módosítások jogcímenként          

- 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján a 
2016. évi bérkompenzáció finanszírozása 
(Céltartalékok terhére) 

8,5 0,0 8,5 6,7  

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya II. üteme 
(Céltartalékok terhére) 

3 354,9 0,0 3 354,9 2 641,6  

- A belügyminiszter irányítása alatt álló 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati 
pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) 
BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére 
biztosított rendvédelmi ágazati pótlék 
(Céltartalékok terhére) 

33,7 0,0 33,7 26,6  

- 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján a 
2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési források 
biztosítása 

10,0 0,0 10,0 0,0  

- 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat alapján az 
egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer 
(KÉR) működtetésével kapcsolatos kiadások és 1 fő 
átadása 

-2,9 0,0 -2,9 -2,3 -1 

- 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján 
továbbképzésre átcsoportosítás 

-31,4 0,0 -31,4 0,0  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás a BM 
igazgatása részére (NEIH és NBF CDMA 
feladatok) 

138,4 0,0 138,4 107,4 24 

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2015. 
évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei 
alapján  teljesítményjuttatásra biztosított 
költségvetési forrás (Céltartalékok terhére) 

445,6 0,0 445,6 350,8  
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- Megállapodás alapján átcsoportosítás az AH-val 1,8 0,0 1,8 0,0  

- 1049/2016. (II. 15.) Korm. hat. szerint KEK KH-
NBSZ közötti előirányzat átcsoportosítás 

300,0 0,0 300,0 0,0  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az ORFK-
val 

0,7 0,0 0,7 0,5  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az SZBKK-
kel 

24,3 0,0 24,3 4,2  

- Megállapodások alapján átcsoportosítás a TIBEK-
kel 

1,3 0,0 1,3 1,1 -5 

- Többletbevételek előirányzatosítása 27,8 27,8 0,0 0,0  

- Támogatási szerződés alapján terrorellenes 
intézkedések megvalósításának finanszírozása 

6 006,3 6 006,3 0,0 297,6  

- Európai uniós pályázatok előlege és elszámolásai 161,6 161,6 0,0 0,0  

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -1 180,2  

- Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás 
rendezése 

40,8 40,8 0,0 0,0  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 3 118,6 3 118,6 0,0 8,2  

2016. évi módosított előirányzat 31 538,3 9 575,7 21 962,6 12 416,0 2 207 

 
Az NBSZ eredeti kiadási előirányzatát 17.898,3 millió forint, bevételi előirányzatát  
220,6 millió forint, költségvetési támogatását 17.677,7 millió forint tette ki. Év végére a 
kiadási előirányzat 31.538,3 millió forintra, a bevételi előirányzat 6.457,1 millió forintra, a 
támogatás pedig 21.962,6 millió forintra változott az alábbi módosítások következtében: 
 

- Kormányzati hatáskörben az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának finanszíro-
zásához kapcsolódóan 8,5 millió forinttal, a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya 
bevezetéséhez kapcsolódóan, valamint a 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a 
közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék többletének biztosításával 3.388,6 millió 
forinttal, továbbá az 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján a 2016. évi 
honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
biztosításával 10,0 millió forinttal növekedett. 

- Irányító szervi hatáskörben megállapodások alapján 466,5 millió forinttal, 
többletbevételekkel összefüggésben 27,8 millió forinttal, a Hszt. szerint a 
teljesítményjuttatás biztosításával 445,6 millió forinttal növekedett. Az 1584/2014. (X. 
16.) Korm. határozat alapján az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer (KÉR) 
működtetésével kapcsolatos kiadások miatt 2,9 millió forinttal, fejezeten belüli 
átcsoportosítással a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszerével 
kapcsolatban 31,4 millió forinttal csökkent. 

- Intézményi hatáskörben a 2015. évi előirányzat-maradvány előirányzatosítása miatt 
3.118,6 millió forinttal, európai uniós projektek finanszírozásával összefüggésben  
161,6 millió forinttal, lakásmegtérülés és családalapítási támogatás elszámolása miatt 
40,8 millió forinttal, a BM-NBSZ Támogatási Szerződés alapján terrorellenes 
intézkedések megvalósításának finanszírozásával kapcsolatosan  
6.006,3 millió forinttal. 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 10.153,8 millió forint volt, amely növekedett a 
2015. évi maradvánnyal összefüggésben 8,2 millió forinttal, a Hszt. szerint a rendvédelmi 
életpálya bevezetéséhez kapcsolódóan, valamint a 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a 
közalkalmazottak rendvédelmi ágazati pótlék többletével 2.668,2 millió forinttal, a Hszt. 
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szerint a teljesítményjuttatás biztosításával 350,8 millió forinttal, az 1226/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat alapján a 2016. évi kompenzációval összefüggésben 6,7 millió forinttal, 
megállapodások alapján 410,8 millió forinttal. Változott az egységes kormányzati 
ügyiratkezelő rendszer (KÉR) működtetésével kapcsolatos kiadások miatt 2,3 millió forinttal 
és belső átcsoportosítások következtében 1.180,2 millió forinttal. Így a módosított előirányzat 
12.416,0 millió forint volt. Az év végére 12.389,5 millió forint teljesült, a 26,5 millió forint 
maradvány kötelezettségvállalással terheltként került kimutatásra. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata  
2.640,3 millió forint volt. Az előirányzat a személyi juttatásokkal összefüggésben  
736,5 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 3.376,8 millió forintot, a felhasz-
nálás 3.332,0 millió forintot tett ki, a kiemelt előirányzaton képződött 44,8 millió forint 
maradvány kötelezettségvállalással terhelt volt. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.354,9 millió forint összegben állt rendelkezésre, 
amely legfőképp intézményi hatáskörű módosításokkal 3.902,1 millió forintra emelkedett az 
év végére. Az átcsoportosításból 990,0 millió forint volt a szakmai feladatok végrehajtására, 
továbbá az üzemeltetési kiadások teljes körű finanszírozására fordított összeg. A dologi 
kiadásokon belül az állandó jellegű, fix kiadások aránya mintegy 80,0-90,0%. Ebbe a körbe 
tartozik az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok 
viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és kenőanyag, szakmai készletbeszerzések), a közüzemi 
díjak és egyéb szolgáltatási kiadások (pl. takarítás, őrzési kiadások, pénzügyi szolgáltatások), 
a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, gépjárművekkel kapcsolatos befizetési 
kötelezettségek, az általános forgalmi adó. A dologi kiadások előirányzaton a teljesítés 
3.841,6 millió forint, a maradvány pedig 60,5 millió forint összegben került kimutatásra, 
amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely 
a 2015. évi maradvánnyal összefüggésben 0,1 millió forinttal, belső átcsoportosításokat 
követően az előirányzat 293,9 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat  
így 294,4 millió forint lett, a felhasználás pedig 2,3 millió forintban realizálódott nemzetközi 
szervezetekben történő részvétel miatti tagdíjak következtében. A fennmaradó 292,1 millió 
forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére  
11.366,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat a 2015. évi előirányzat-maradványhoz 
kapcsolódóan 2.775,5 millió forinttal, európai uniós pályázatokkal összefüggésben  
159,9 millió forinttal, megállapodások alapján 5.667,8 millió forinttal, lakásmegtérülés és 
családalapítási támogatás elszámolása miatt 11,9 millió forinttal, többletbevételekhez 
kapcsolódóan 27,8 millió forinttal, a szakmai feladatok végrehajtása érdekében belső 
átcsoportosítások következtében 18,1 millió forinttal növekedett. A 2016. évben felhasznált 
3.893,5 millió forintból az épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal 
kapcsolatban országosan végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai 
fejlesztések, üzembiztonsági, munka- és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek 
beszerzése, szakértői feladatok fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó 
informatikai, műveleti-technikai és kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult 
meg. A terrorfenyegetettség miatt megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg 
üzemeltetett rendszereken felül, illetve azok továbbfejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat 
hajt végre, amelyek a műveleti képességeket és kapacitásokat biztosító szükségszerű műszaki 
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fejlesztésként jelentkeznek. Az előirányzaton 7.472,5 millió forint előirányzat-maradvány 
keletkezett, amely kötelezettségvállalással terheltként volt kimutatható. 
 
A felújítási előirányzatnak eredeti előirányzata nem volt, év végére a módosított előirányzat a 
szakmai feladatok végrehajtásával összefüggésben történő belső átcsoportosítások 
következtében 87,9 millió forintra emelkedett. Az előirányzat két vidéki és egy budapesti 
ingatlanon történő felújítások következtében teljes körűen felhasználásra került, maradvány 
nem képződött.  
 
Az egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt, amely 95,1 
millió forintra emelkedett. Az előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a 
korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítése valósult 
meg összesen 95,1 millió forint összegben, így maradvány nem képződött. A kölcsönben 
részesítettek számát 37 fő alkotta. 
 
A költségvetési törvényben 220,6 millió forint volt az eredeti bevételi előirányzat, amely az 
év végére a maradványt is figyelembe véve 9.575,7 millió forintra emelkedett. A működési és 
felhalmozási bevételi többlet szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, 
papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti 
díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból befolyt bevételekből, 
késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök értékesítéséből 
keletkezett. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a munkavállalók részére korábban 
nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt, valamint európai uniós pályázat előlegével 
kapcsolatos. 
 
A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről európai uniós 
pályázatokkal, valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításának finanszírozásával 
összefüggő bevételek.  
 
A maradvány igénybevétel módosított előirányzata a 2015. évi jóváhagyott előirányzat-
maradvány összege 3.118,6 millió forint összegben realizálódott, amely megegyezett a 
teljesítéssel. A 2015. évi jóváhagyott maradvány felhasználásának jogcímei: 
 

− Rendszerfejlesztés 275,2 millió forint 
− Fejlesztési feladatok 1.466,8 millió forint 
− Migrációs kiadások 668,6 millió forint 
− Eszköz beszerzés 14,0 millió forint 
− Egyéb ingatlan beruházások  192,9 millió forint 
− Gépjármű beszerzése 349,1 millió forint 
− Ingatlanfejlesztés (klimatizálás) 15,0 millió forint 
− Anyagbeszerzés, szolgáltatások, ÁFA, egyéb dologi kiadások 93,8 millió forint 
− Egyéb működési kiadások  0,1 millió forint 
− Személyi juttatások  8,2 millió forint 
− Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34,8 millió forint 

 
Az NBSZ 2016. évi maradványa 7.896,4 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradványból 5.229,0 millió forint származik a 
terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások 
biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat, valamint a terrorveszély 
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megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról szóló 1482/2016. 
(VIII. 31.) Korm. határozat által biztosított összegből. Ebből március 31-ig már kifizetésre 
került 3.363,0 millió forint, a fennmaradó összeg pedig műveleti célú eszközbeszerzésekre 
kerül felhasználásra 2017. év végéig. 
Az intézményi költségvetésből 2.667,4 millió forint maradvány származott, amelyből 2018-
ban kerül majd felhasználásra 1.265,5 millió forint a központi objektum egy épületének 
felújítására. A 2017. évben felhasznált maradvány jelentős része műveleti eszközökre és 
technikai rendszerek bővítésére, szakértői eszközrendszerek beszerzésére, két budapesti 
objektum energetikai rekonstrukciójára, egy vidéki objektum teljes felújításának tervezési 
munkáira, valamint a személyazonosítást elősegítő informatikai rendszerhez fel nem használt 
támogatás visszautalására kerül felhasználásra. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
Az NBSZ vagyona 29,4%-kal nőtt a 2015. évhez képest, amely a pénzeszközök 154,4%-os 
mértékű növekedésének az eredménye. Ennek oka a terrorellenes intézkedések 
megvalósításának finanszírozásával összefüggésben biztosított bevétel. A vagyon összetételé-
ben a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 4,5%-kal, a 
követelések állománya 6,6%-kal növekedett, míg az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 
aránya közel 40,0%-kal, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 1,6%-kal 
csökkent. Az aktív időbeli elhatárolások aránya nem változott jelentős mértékben. 
 
A 2016. évi mérleg alapján a követelések összege közel 488,0 millió forintot tett ki. Ebből kis 
hányad az NBSZ által teljesített szolgáltatások alapján kiszámlázásra került összeg és a 
követelés jellegű sajátos elszámolások értéke. A követelések többségét a munkavállalóknak 
visszterhesen adott lakástámogatási és családalapítási kölcsönök jelentették. 
 
Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenységgel, szervezettel 
nem rendelkezett. 
 
Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági 
társaság nem tartozott, letéti számlával nem rendelkezett. 
 
 
10. cím Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 834577 
Honlap címe: http://tibek.gov.hu/  
  
A TIBEK – a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 
2016. évi LXIX. törvénnyel módosított – Nbtv. alapján új nemzetbiztonsági szolgálatként, 
2016. július 17-én kezdte meg működését a REINFO feladatainak átvételével, az SZBKK 
jogutódjaként. 
 
A TIBEK alapvető feladata Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetének vizsgálata, 
amelynek keretében – különösen az együttműködő szervek bevonásával – folyamatosan gyűjti 
azokat az adatokat és információkat, amelyek az ország nemzetbiztonsági, bűnügyi és 
terrorfenyegetettsége szempontjából relevanciával bírnak. Elemzéseivel, értékeléseivel és 
koordinációs tevékenységével támogatja a kormányzati döntéshozatalt és tájékoztatást, ellátja 
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az utasadat-információs egység feladatait, valamint nyílt forrású adatok elemzésével 
támogatja az együttműködő szerveket. 
 
A TIBEK-et a belügyminiszter irányítja, és a főigazgató vezeti. A szervezeti korszerűsítést 
megelőzően a 2016. évben a TIBEK öt főosztályra tagozódott, amelyből három főosztály a 
főigazgató közvetlen alárendeltségében működött, míg további két főosztály tevékenységét a 
főigazgató-helyettes irányította. 
 
A 2016-os év második fele a szervezet-átalakítás, a mennyiségében és minőségében 
jelentősen megnövekedett feladatok szervezése és ellátása, az önálló gazdasági szakterület 
felállítása, a gazdálkodási és informatikai feltételek megteremtése, a személyzeti feladatok 
végrehajtása, továbbá az együttműködő szervekkel történő kapcsolatépítés jegyében telt. 
Ebből adódóan a vizsgálattal érintett időszakot folyamatos változások jellemezték, az új 
törvényi feladatok végrehajtásának kötelezettsége a munkafolyamatok újratervezését, a 
tevékenységmutatók átalakítását igényelték. A TIBEK szervezeti korszerűsítésének tervezési 
prioritásai az alábbiak voltak: 

- új törvényi felhatalmazás szerinti feladatok végrehajtásának kötelezettsége; 
- profiltisztítás az egyes szervezeti elemeknél; 
- integrált szervezeti modell kiépítésének, valamint a munkafolyamatok 

átláthatóságának, egymásra épülésének szükségessége; 
- a TIBEK valamennyi képességének, készségének folyamatos, szünet nélküli 

rendelkezésre állása; 
- az egyes szervezeti elemek közötti létszámmegosztás feladatközpontú arányosítása; 
- a felsővezetői feladatok arányos, prioritásokat tükröző és a felelősségi szintek 

arányosabb megosztására épülő besorolása. 
 
A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésének befejezése 2017 júniusáig tartott. A 
szakmai intézkedések és az időközben megvalósuló szervezeti átalakulás hatására a kimenő 
iratok száma 2015-ről 2016-ra 10.319-ről 11.636-ra emelkedett. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A cím 2016. évi tevékenységét 416,8 millió forint kiadási előirányzattal kezdte meg, 
amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 1 317,9 416,8 416,8 2 479,6 1 831,9 139,0% 73,9% 

  
ebből:  
személyi 
juttatás 

120,2 82,9 82,9 523,6 361,5 300,7% 69,0% 

Bevétel 
  

902,8 0,0 0,0 1 607,7 1 607,6 178,1% 100,0% 
Támogatás 
  

165,8 416,8 416,8 332,9 332,9 200,8% 100,0% 

Költségvetési maradvány 788,3 – – 539,0 539,0 68,4% 100,0% 

Létszám (fő)  26 11 11 130 80 307,7% 61,5% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 416,8 0,0 416,8 82,9 11 
Módosítások jogcímenként          
- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya II. 
üteme (SZBKK) (Céltartalékok terhére) 

39,5 0,0 39,5 31,1  

- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (SZBKK) 
(Céltartalékok terhére) 

0,3 0,0 0,3 0,3  

-  A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya II. 
üteme (TIBEK)  
(Céltartalékok terhére) 

-10,5 0,0 -10,5 -8,4  

- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (TIBEK) 
(Céltartalékok terhére) 

-0,1 0,0 -0,1 0,0  

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2015. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (SZBKK) 
(Céltartalékok terhére) 

7,1 0,0 7,1 5,6  

- 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján 
továbbképzésre átcsoportosítás  

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

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
NBSZ részére vezényeltek juttatásaira 

-5,3 0,0 -5,3 -4,2  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
NBSZ részére ingatlan használatáért  

-19,0 0,0 -19,0 0,0  

- Többletbevételek előirányzatosítása 4,9 4,9 0,0 0,0  
- Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2015. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (TIBEK) 
(Céltartalékok terhére) 

7,1 0,0 7,1 5,5  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás a BM 
Igazgatástól 2 fő személyi juttatásaira  

7,5 0,0 7,5 5,3  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
NBSZ részére 4 fő személyi juttatásaira  

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

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az AH-
nak vezényeltek személyi juttatásaira  

-2,5 0,0 -2,5 -2,0  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az 
ORFK-nak vezényeltek személyi juttatásaira  

-5,9 0,0 -5,9 -5,9  

- Megállapodás alapján átcsoportosítás az AH-
nak felújításra  

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

- Többletbevételek előirányzatosítása  0,7 0,7 0,0 0,0  
- PNR projekt 2016. évi önrésze (fejezeti 
kezelésű előirányzatról)  

125,9 125,9 0,0 0,0  

- PNR projekthez likvid forrás biztosítása 
(fejezeti kezelésű előirányzatról) 

276,0 276,0 0,0 0,0  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 539,0 539,0 0,0 82,1  

- Kiemelt előirányzatok kötötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 -2,6  
- Az 1217/2016. (IV. 29.) és az 1224/2016. (V. 
2.) Korm. határozatok alapján terrorellenes 
intézkedésekre  

750,1 750,1 0,0 379,6 119 

- Kiemelt előirányzatok kötötti átcsoportosítás  0,0 0,0 0,0 -136,1  
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- SZBKK jogutódlásával átvett pénzeszköz  450,1 450,1 0,0 91,5  

2016. évi módosított előirányzat 2 479,6 2 146,7 332,9 523,6 130 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata az SZBKK-nél 82,9 millió forint volt, amely a 
belső átcsoportosítások, a vezényeltek hivatásospótlék különbözetének, illetményének, 
juttatásainak elszámolása, továbbá a rendvédelmi életpálya bevezetése, a bérkompenzáció, az 
előző évi maradvány és az uniós projektekhez kapcsolódó előirányzat-módosítások 
következtében összeségében 195,4 millió forintra emelkedett. A megszüntetéssel egyidőben 
az időarányosan fel nem használt előirányzat 88,3 millió forint átadásra került a jogutód 
TIBEK intézménynek. A szerv 2016. július 16-i megszüntetésekor 107,1 millió forint 
módosított előirányzattal zárta a személyi juttatások kiemelt előirányzatát. Az előirányzat 
felhasználása 99,4%-ban valósult meg. 
 
A TIBEK, mint jogutód intézmény eredeti előirányzat nélkül kezdte meg tevékenységét. A 
88,3 millió forint jogutódként kapott időarányos támogatás és 91,5 millió forint átvett 
pénzeszköz nyújtott fedezetet a személyi juttatásokra. A jogutódlással átvett rendvédelmi 
életpálya modell elszámolásának, a különbözö társszervekkel kötött megállapodások 
keretében történt előirányzatok rendezésének, valamint az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. 
határozat alapján folyósított többletforrásnak és a belső átcsoportosításoknak 
következményeként 523,6 millió forintra módosult a kiemelt előirányzat záró összege. Az 
illetmények és a személyi juttatások kifizetése minden esetben határidőre megtörtént. Az 
előirányzat felhasználása 69,0%-ban valósult meg, a keletkezett maradvány 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az SZBKK létszáma 2016. január 1-jén 11 fő volt. A TIBEK létrejöttekor megállapított 
létszám 130 főre növekedett, mely év végére 61,5%-ban került feltöltésre. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó az SZBKK 
költségvetésének eredeti előirányzata alapján 24,0 millió forint volt. A személyi juttatásokhoz 
kapcsolódó módosítások következtében a kiemelt előirányzat 25,6 millió forintra emelkedett, 
melynek 96,5%-a felhasználásra került. Az SZBKK a kiemelt előirányzat terhére a személyi 
juttatásokhoz kapcsolódó valamennyi fizetési kötelezettségeknek minden esetben határidőre 
eleget tett. 
 
A TIBEK esetében, a kiemelt előirányzat vonatkozásában 14,2 millió forint jogutódként 
kapott időarányos támogatás, továbbá 22,0 millió forint átvett pénzeszköz nyújtott fedezetet a 
személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek teljesítéséhez. A személyi 
juttatásokhoz kapcsolódó átcsoportosítások, valamint az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. 
határozat, valamint a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további 
források biztosításáról szóló 1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján folyósított 
többletforrásnak következményeként 143,2 millió forintra emelkedett a kiemelt előirányzat 
záró egyenlege. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó minden 
esetben késedelem nélkül került megfizetésre a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett 
beszedési számlájára. Az előirányzat felhasználása 66,0%-ban valósult meg. Az előirányzaton 
keletkező előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt volt. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata az SZBKK-nál 290,3 millió forintot tett ki, amely a 
beruházások kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítás után 45,3 millió forint lett. Az 
előirányzat 100,0%-ban felhasználásra került. 
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A dologi kiadások vonatkozásában a TIBEK jogutódként átvett előirányzata az időarányosan 
rendelkezésre álló 55,3 millió forint, valamint az átvett pénzeszköz előirányzatosításából 
származó 46,0 millió forintból tevődött össze, amely a belső átcsoportosítások, valamint az 
1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat, valamint a terrorveszély megelőzéséhez és 
elhárításához szükséges további források biztosításáról szóló 1482/2016. (VIII. 31.) Korm. 
határozat alapján folyósított többletforrás előirányzatosítása következtében 293,9 millió 
forintra emelkedett. A kiadások növekedését, a megnövelt állományi létszámhoz kapcsolódó 
üzemeltetési kiadások, valamint a TIBEK létrehozásával összefüggő egyéb dologi kiadások 
indokolták. 
 
A módosított előirányzat 56,3%-a került felhasználásra, a maradvány összegét döntően 
üzemeltetési kiadások, illetve beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződéses 
kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2017. évre áthúzódó kifizetései okozzák. 
 
Az egyéb műkődési célú kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzat 
a megszüntetés miatt átadásra kerülő pénzeszköz és a SzBKK előző évek szabad 
maradványának visszafizetési kötelezettsége miatt emelkedett 452,3 millió forintra. Az 
előirányzat teljes egészében felhasználásra került.  

 
A beruházások eredeti előirányzata az SZBKK esetében 19,6 millió forint volt, amely az 
előző évi maradványból és a belső átcsoportosításokból adódóan 586,1 millió forintra 
emelkedett, mely az SZBKK megszüntetéséig 100,0%-ban felhasználásra került. 
 
A TIBEK esetében jogutódként 10,0 millió forint előirányzat és 300,0 millió forint átvett 
pénzeszköz előirányzatosítása biztosította az SZBKK által elindított beszerzések eredményes 
megvalósulását. Az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat, valamint a terrorveszély 
megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról szóló 1482/2016. 
(VIII. 31.) Korm. határozat alapján folyósított többletforrás, valamint a belső 
átcsoportosítások következtében 424,2 millió forintra emelkedett a felhasználható keret, 
amely 2016-ban 32,0%-os mértékben teljesült. 
 
Cím szinten a módosított előirányzat 1.010,3 millió forint volt, amelynek 71,4%-a került 
felhasználásra, a maradványt pedig a beszerzési eljárások eredményeképpen létrejött 
szerződéses kötelezettségek és az egyéb megrendelések 2017. évre áthúzódó kifizetései 
okozták. 
 
Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 
azonban az SZBKK a 2014. évben vállalt, de meghiúsult kötelezettségvállalás miatt 10,9 
millió forint befizetési kötelezettség keletkezett, amelyet a TIBEK teljes összegben befizetett. 
 
A jogelőd SZBKK jóváhagyott költségvetésében eredeti bevételi előirányzat nem szerepelt, 
azonban a módosított bevételi előirányzat a jogutód TIBEK működésével együtt 1.607,6 
millió forintban teljesült, amelyből a működési bevétel 5,5 millió forint, a működési célú 
támogatásokat államháztartáson belülről jogcím pedig 1.602,1 millió forintban teljesült. Ebből 
működési célú támogatás 401,8 millió forint, a jogelőd SZBKK-tól átvett pénzeszköz 450,1 
millió forint, valamint 750,1 millió forint az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján 
folyósított többletforrás. A működési többletbevételek dolgozói térítésekből, magáncélú 
gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból keletkeztek. A működési célú 
támogatások államháztartáson belülről előirányzat az „Establishment of the Hungarian 
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Passenger Information Unit” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés alapján 
biztosított forrásból keletkezett. 
 
A jogelőd SZBKK 2015. évi maradványa 539,0 millió forint, melyből 10,9 millió forint 
kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány a központi költségvetés részére befizetésre 
került. Az 528,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2,0 millió forint a 
2014. évi meghiúsult maradvány volt, mely a központi költségvetés részére szintén befizetésre 
került. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 486,6 millió forint teljesült. Ebből 
454,5 millió forint a PNR projektre, 20,5 millió forint áthúzódó közüzemi kiadásokra, 11,6 
millió forint pedig kisebb beruházásokra került felhasználásra. A fennmaradó 39,5 millió 
forintból 26,9 millió forint az „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” 
című projekt támogatási szerződés alapján kerül elszámolásra, 12,6 millió forint pedig szabad 
maradvány.  
 
A TIBEK 2016. évi maradványát 647,6 millió forint képezte, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt 643,4 millió forint, a szabad maradvány pedig 4,2 millió forint 
volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt az alaptevékenység ellátásához szükséges 
informatikai rendszer beszerzésére, valamint támogatási szerződésben foglalt elszámolási 
kötelezettségek teljesítésére tervezték felhasználni. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
A TIBEK a rá bízott vagyonnal a takarékosság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság 
követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A TIBEK a vagyon védelme és megóvása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés nem 
fordult elő. Vagyonelemeiből az év során nem történt hasznosítás. A 2016. évi mérleg tételes 
leltárral került alátámasztásra, a leltár kiértékelése során megállapítást nyert, hogy az 
analitikus nyilvántartásokhoz képest a fellelt eszközökben eltérés nem mutatkozott. A TIBEK 
valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési 
kötelezettségének eleget tett, 2016. december 31-én lejárt tartozásállománya nem volt. 
 
A TIBEK 2016. évi követeléseinek záró egyenlege megközelítőleg 3,2 millió forint, amely 
nagyrészt a megelőlegezett társadalmobiztosítási ellátásokból és az SZBKK-tól átvett 
adófolyószámla követelésből adódott. 
 
Az SZBKK, valamint a TIBEK vállalkozási tevékenységet nem végzett, állami 
nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. Az SZBKK, illetve a TIBEK 
felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság 
nem tartozott, letéti számlával, részesedéssel, valamint lakásalap számlával nem rendelkezett. 
 
 
12. cím Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 
A BM OKF és területi szerveinek főbb azonosító adatai: 

Szám Név 
Törzskönyvi 

azonosító 
szám 

ÁHT 
azonosító 

Honlap cím 

1. 
BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

722722 230782 www.katasztrofavedelem.hu 

2. BM Országos 775849 294480 http://gek.katasztrofavedelem.hu  
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Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági 
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Feladatkör, tevékenység 
 
A BM OKF és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat 
és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és 
másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), 
vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szúnyoggyérítési 
feladatokat, valamint 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem biztosítja a kéményseprő-ipari 
feladatok ellátását – önkormányzati döntésektől függően – a lakossági szektorban. A 
szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és 
vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme 
érdekében végzi. 
 
Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a 
továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. 
rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, valamint a 
kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben meghatározott 
feladatokat látják el. 
 
A katasztrófavédelem kiemelt feladatai 
 
A 2016. évben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a feladat- és hatáskörükbe tartozó 
hatósági eszközökkel hozzájárultak a nemzetgazdaság ipari- és agrár-létesítményeinek, 
valamint a lakosság alapvető ellátását nyújtó közszolgáltatások biztonságos és folyamatos 
működőképességéhez. Fokozott figyelmet fordítottak a kiemelt beruházások 
megvalósításának támogatására az engedélyezési eljárások során. A hatósági állomány a 
Kormány bürokráciacsökkentő intézkedéseinek megfelelően végrehajtotta a kapcsolódó 
jogszabályok módosításának előkészítését. Hangsúlyossá váltak a hatósági munka 
támogatását és az ügyfelek részére gyorsabb, hatékonyabb ügyintézést jelentő, európai uniós 
forrásokból megvalósuló elektronikus fejlesztések. A katasztrófavédelem szakmai 
tevékenységét a 2016. évben a reális biztonságot adó, magasabb szintű védelmi rendszer 
kialakítása jellemezte, fókuszálva a megelőzés fontosságának széles körben való terjesztésére, 
valamint az önkéntesség katasztrófavédelmi rendszerbe történő erőteljesebb integrálására a 
helyben történő gyors reagálás fokozása érdekében.  
 
Polgári védelmi szakterület 
 
A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyságának növelése érdekében a települési 
kockázatok felülvizsgálata megtörtént. Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozását és a 
környezeti változások felmérését követően – a védelmi bizottságok elnökeinek 
kezdeményezésére – a BM OKF 15 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának 
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módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot, a vonatkozó BM rendelet módosítása 
2017. január 1-én hatályba lépett. 
 
A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya 
az év során közel 18.000 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi 
javak védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok 
csökkentése érdekében. 
 
Az év folyamán a BM OKF 127 önkéntes mentőcsoport működési költségéhez és 
eszközfejlesztéséhez járult hozzá. A 2016. évben a sikeres minősítő gyakorlatokat követően, 
közel 1.000 települési önkéntes mentőcsoport – több mint 10.000 fővel – rendelkezik nemzeti 
minősítéssel. Ennek eredményeként országosan jelenleg több mint 18.000 fő önkéntes áll 
rendelkezésre. Az önkéntes mentőcsoportok az év során számos, főként a nyári, erősen 
csapadékos, viharos időjárással érintett időszakokban és helyszíneken szivattyúzási, műszaki 
mentési feladatok végrehajtásában vettek részt. Az önkéntes mentőcsoportok alkalmazási 
lehetőségeinek spektruma évről évre bővül, így képességeik már az eltűnt személyek 
felkutatásától, az árvízi védekezési feladatokon át, a műszaki mentési-tűzoltási feladatokban 
való részvételig terjednek. 
 
A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítésével és gyakorlatoztatásával kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott feladatokat a polgári védelmi szervezetek 2016. évi felkészítési 
ütemtervei alapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok végrehajtották. Országosan 
összesen közel 150.000 fő a települési polgári védelmi szervezetekbe beosztottak száma, akik 
közül a 2016. év során tervezetten, több mint 55.000 fő felkészítése történt meg. 
 
A 2016. évben a hivatásos katasztrófavédelmi szervek országszerte már több mint 1.000 
együttműködési megállapodást kötöttek középfokú tanintézetekkel, és közel 26.000 diák 
döntött úgy, hogy a katasztrófavédelemnél teljesíti közösségi szolgálatát. Az egyik legtöbb 
diákot megmozgató felkészítés a budapesti Groupama Arénában 2016 áprilisában megtartott 
kiürítési gyakorlat volt, amelyen közel 5.500 közösségi szolgálatos diák vett részt.  
 
Az „EU polgári védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése” elnevezésű KEHOP 1.6.0 
projekt keretében 2,3 milliárd forint értékben egy központi rendeltetésű, az ország bármely 
pontján bevethető, több védekezési képességgel rendelkező szervezet kerül kialakításra, 
amely részenként vagy egészként is alkalmazható. A projekt megvalósítása során árvízi 
védekezésre, vízi mentésre és műszaki-mentésre felszerelt több száz fős összlétszámú, több 
mint száz technikai eszközzel ellátott szervezet jön létre. 
 
Az „Önkéntes mentőszervezetek felszerelése és felkészítése” elnevezésű KEHOP 1.6.0 
projekt keretében a szervezet 1,5 milliárd forint értékben fejleszti az önkéntes 
mentőszervezeteket annak érdekében, hogy a kiemelt veszélyeztetettségű járásokban és 
településeken hatékonyabban tudjanak részt venni különösen a vizek kártételei elleni 
védekezésben. Ennek érdekében 200 önkéntes mentőszervezet használhat fel több mint 1.200 
technikai eszközt és 1.140 egyéni védőeszközt.  
 
A „Személyi és beavatkozó felszerelések beszerzése” elnevezésű KEHOP 1.6.0 projekt 
keretében 100 millió forint értékben a HUNOR Mentőszervezet feladatainak ellátásához, a 
teljes állomány részére egységes, speciális munkavégzést biztosító ruházat, egyéni 
védőeszköz, valamint technikai felszerelés kerül beszerzésre.  
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A KEHOP 1.1.0 projekt keretében a Katasztrófavédelem a nemzeti és nemzetközi kockázat-
felmérés eredményeire építve egy komplex és kollektív informatikai-térinformatikai rendszer 
létrehozását tervezi, a katasztrófák kezelésében érintett szervezetek adathalmazának 
összekapcsolásával, egységbe foglalásával. A végrehajtás érdekében a BM OKF hat központi 
államigazgatási szervvel kötött együttműködési megállapodást. 
 
Tűzoltósági szakterület 
 
A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok (HTP), az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok 
(ÖTP), a Létesítményi Tűzoltó Parancsnokságok (LTP) és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 
(ÖTE) összesen 62.018 esetben vonultak káreseményhez, amely kismértékű emelkedést jelent 
az előző év adataihoz képest (59.860), de továbbra is jelentősen alacsonyabb, mint a korábbi 
évek mintegy 70.000-es átlaga. Kimagasló, 9.340 káresemény júliusban jelentkezett, 
amelyből 5.796 műszaki mentés volt. Március-áprilisban a csapadékos időjárásnak 
köszönhetően, jellemzően a szabadterületi tüzek kialakulásának időszakához köthetően a 
tűzesetek száma az átlagosnál alacsonyabb volt. A tűzesetek keletkezési helyének vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy a szabadterületi tüzek száma nagymértékben, 83%-kal csökkent 
az előző évhez képest.  
 
A keletkezett 17.532 tűzesetből 797 (4,5%) eset vizsgálata volt indokolt, amely területi 
szervenként átlagban 40 vizsgálatot jelentett. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek 
tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (163), Pest (58), Bács-Kiskun (50) 
és Hajdú-Bihar (47) Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok területén. A tűzesetek 
vizsgálata 105 esetben (115 elhunyt) haláleset miatt, 414 esetben bűncselekmény 
megalapozott gyanúja miatt indult. 
 
A diszlokáció javítása érdekében tovább folytatódott az őrsprogram, amelynek keretében a 
2016. évben újabb katasztrófavédelmi őrs (Bátonyterenye) kezdte meg működését, így 
hazánkban jelenleg 42 őrs lát el mentő-tűzvédelmi feladatokat. Az őrsök mellett 2016-ban 
már újabb 15 beavatkozó ÖTE végez önálló tevékenységet, mellyel jelentősen rövidült a 
beavatkozások megkezdésének ideje. 
 
Az események több mint 99,0%-a I. fokú, vagy I./Kiemelt riasztási fokozatú volt, amely 
továbbra is igazolja az őrsök és beavatkozó ÖTE-k fél rajjal történő készenlétbe állításának 
helyességét. 
 
2016-ban a tűzoltóságok állománya több mint 10.000 gyakorlaton vett részt. 
 
A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere a katasztrófavédelem integrált tevékenységéhez 
illeszkedve végezte feladatát, szorosan beilleszkedve az ESR-112-es rendszerbe. A főügyelet 
munkatársai folyamatosan részt vettek az Egységes Segélyhívó Rendszer informatikai 
hátterének fejlesztésében és kiépítésében, a szakmai igények megfogalmazásában. Az 
igazgatóságok fő- és műveletirányító ügyeleteinek rendőrségi tevékenységirányítási 
központokba történő beköltözése 2016. január 12-26. között zökkenőmentesen megtörtént. A 
feltételek kialakítása és biztosítása után 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelmi fő- és 
műveletirányító ügyeletek állománya áttért a 12 órás szolgálati rendre. 
 
Iparbiztonsági szakterület 
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A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 122 felső küszöbértékű, 132 alsó küszöbértékű, 
valamint 377 küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatósági felügyeletét 
látták el a 2016. évben. 
 
A veszélyes üzemek hatósági ellenőrzéseit az igazgatóságok tervszerűen hajtották végre, 
amely során összesen 358 veszélyes üzem időszakos hatósági ellenőrzését végezték el, 
továbbá a társhatóságokkal közösen 74 supervisori ellenőrzést szerveztek. A szakterület 
országosan 351 esetben a veszélyes tevékenység engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó 
helyszíni szemlét, 948 esetben üzemazonosítási szemlét tartott, valamint 235 belső védelmi 
terv gyakorlat és 283 súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlat végrehajtását ellenőrizte a 
helyszínen. 
 
2016-ban a Katasztrófavédelmi Mobil Laborokat (KML) összesen 666-szor alkalmazták, 
amely során 416 esetben végeztek veszélyhelyzeti felderítést, 61 alkalommal ellenőriztek 
gyakorlatokat, 100-szor vettek részt veszélyes áru szállítás ellenőrzésében, valamint további 
89 esetben veszélyes üzemekben hajtottak végre ellenőrzést. A KML-ek tevékenységét 
elemezve megállapítható, hogy a veszélyes anyagok jelenlétében történt beavatkozások száma 
kismértékben csökkent, mely a katasztrófavédelmi szervek hangsúlyosabb megelőzési 
tevékenységére vezethető vissza és a hatósági munka hatékonyságának növekedését mutatja.  
A KML-ek mellett a sugárvédelmi ellenőrzések végrehajtásának támogatása érdekében a 
határmenti megyékben 7 Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (KSE) teljesített 
szolgálatot. A BM OKF és a Terrorelhárítási Központ (TEK) szakemberei két alkalommal, 
április 5-8. és április 26-28. között tartottak továbbképzést a KSE-éket alkalmazó állomány, és 
a Készenléti Rendőrség munkatársai részére, amelyen a résztvevők sugárvédelmi kiképzést 
követően áttekintést kaptak a KSE gépjárművek, illetve a málházott sugárfelderítő eszközök 
jellemzőiről, kezeléséről és hatékony, rendszerszintű alkalmazásáról.  
 
A 2016. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) 
ellenőrzési alkalmak száma 4.181 volt. Az ellenőrök 31.866 járművet ellenőriztek, amelyből 
6.082 jármű szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járműveknél 467 esetben 
tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 1,7%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont 
ADR-es járművek száma, a szabálytalan ADR-es járművek felderítési aránya 6,8%-ról 7,7%-
ra nőtt. Az ADR telephelyi ellenőrzések száma 1.051 volt, ezek során 139 alkalommal találtak 
szabálytalanságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a felderített szabálytalan 
ADR-es telephelyek aránya 9,3%-ról 13,2%-ra emelkedett. Az első fokon kiadott határozatok 
száma 635 volt. Az ADR szabályok megsértése miatt a hatóság közel 216,3 millió forint 
bírságot szabott ki. Az előző évhez viszonyítva az elsőfokú határozatok száma 11,4%-kal nőtt. 
 
A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 1.313 volt. 
Az ellenőrök 27.392 vasúti járművet vizsgáltak, amelyből 16.320 vasúti jármű szállított 
veszélyes árut. A RID hatálya alá tartozó járművek közül 331 esetben tártak fel hiányosságot. 
Az előző évhez viszonyítva 15,2%-kal nőtt az ellenőrzés alá vont RID-es járművek száma, a 
szabálytalan RID-es járművek aránya azonban 2,9%-ról 2,0%-ra csökkent. 206 vasúti 
telephelyet ellenőriztek, melyek közül 7 volt szabálytalan. Az előző évhez viszonyítva a 
felderített szabálytalan RID-es telephelyek aránya 1,8%-ról 3,4%-ra emelkedett. Az első 
fokon kiadott határozatok száma 267 db volt. A RID szabályok megsértése miatt a hatóság 
48,3 millió forint bírságot szabott ki. Az előző évhez viszonyítva az elsőfokú határozatok 
száma 44,3%-kal nőtt. 
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A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési 
alkalmak száma 634 volt. Az ellenőrök 2.192 vízi járművet vizsgáltak meg, melyekből a 
veszélyes árut szállító vízi járművek száma 904 volt. Az ADN hatálya alá tarozó járműveknél 
23 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 13,9%-kal 
csökkent az ellenőrzés alá vont ADN-es járművek száma, viszont a felderített szabálytalan 
ADN-es járművek aránya 1,6%-ról 2,5%-ra nőtt. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 26 
alkalommal hajtottak végre ADN telephelyi ellenőrzést, melynek során 1 esetben tártak fel 
szabálytalanságot. Az első fokon kiadott határozatok száma 23 volt. A hatósági eljárások 
során kiszabott bírság összege 3,1 millió forint volt. A kiadott határozatok száma 1 darabbal 
nőtt az előző évhez képest.  
 
A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 
101 alkalommal hajtottak végre ellenőrzést. A megvizsgált szállítmányok közül 95 tartozott 
az ICAO hatálya alá, amelyek közül 28 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez 
viszonyítva 35,8%-kal nőtt az ellenőrzött ICAO-s szállítmányok száma, a szabálytalan ICAO-
s szállítmányok aránya azonban 43,0%-ról 29,5%-ra csökkent. Telephelyi ellenőrzés 15 
esetben történt, hiányosság nem volt megállapítható. A 14 elsőfokú határozatban összesen 
mintegy 7,0 millió forint bírságot szabtak ki.  
 
A BM OKF központi koordinálásával a 2016. évben is több alkalommal kerültek 
végrehajtásra a „DISASTER” elnevezésű ellenőrzési sorozatok, amelyek során három 
szállítási alágazatban (közút, vasút, belvíz) többnapos akciók zajlottak. Az akciók közúti 
szakaszában 8.552 járművet ellenőriztek, amelyből 1.665 jármű tartozott az ADR hatálya alá. 
Az ellenőrök 139 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az akciósorozatok vízi műveleti 
szakaszaiban az ellenőrök összesen 184 vízi járművet vizsgáltak meg, amelyből 48 tartozott 
az ADN hatálya alá, melyből 5 szabálytalanságot tártak fel. A vasúti akció keretében 4.951 
vasúti jármű vizsgálata történt meg, amelyből 2.124 tartozott a RID hatálya alá, melyek közül 
79 veszélyes árut szállító jármű volt szabálytalan. 
 
A szakterület a nem rendszeres hulladékszállítási tevékenységgel összefüggésben szakmai 
irányító tevékenységet lát el, melynek keretében 72 eljárás koordinációját hajtotta végre. 
Szükségellátásra ez idáig nem került sor. 
 
Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység  
 
2016-ban országosan 18.899 vízügyi és 1.141 vízvédelmi hatósági, valamint 13.206 
szakhatósági eljárás, továbbá a másodfokú hatóságnál 231 vízügyi és 68 vízvédelmi 
másodfokú hatósági, valamint 110 másodfokú szakhatósági eljárás indult. 
 
A szakterület a vízügyi és vízvédelmi eljárásokhoz kapcsolódó peres és nemperes 
eljárásokban 65 tárgyaláson vett részt, 39 ügyben született ítélet vagy végzés, ebből 9 eljárás 
még 2014. szeptember 10. előtti közigazgatási hatósági döntés felülvizsgálatára irányult, a 
pernyertességi arány 84,6%. Jelenleg 28 peres és nemperes eljárás van folyamatban. 
 
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai 
Tanácsi Irányelv végrehajtása érdekében az illetékes igazgatóságok 2016 szeptemberétől 
december 31-ig 1.145 állattartó telep vízvédelmi hatósági ellenőrzését hajtották végre. A 
2016. évben lefolytatott ellenőrzések során 20 állattartó telep esetében merült fel nem 
megfelelőség. 
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A vízkészlet-járulékkal kapcsolatos jogszabály 2016. október 1-jén hatályba lépett 
módosításával összefüggően központi feladat- és ütemterv, módszertani útmutató és iratminta 
készült, amely alapján több mint 20.000 érintett vízjogi engedély felülvizsgálata és szükség 
szerinti módosítása kezdődött meg. A vízügyi és vízvédelmi hatóságok munkájának 
eredményeként a 2016. évben a vízkészlet-járulékok központosított bevétele 13.018,6 millió 
forint volt, amely közel 1 milliárd forinttal haladta meg az előző évi összeget. 
 
A BM OKF elsőfokú tűzvédelmi hatóságként 672 esetben, másodfokú tűzvédelmi 
hatóságként 4 esetben járt el, és 433 tűzvédelmi szakhatósági eljárást folytatott le. A 
szakterület 97 esetben végezte számítógépes hő- és füstterjedési, valamint kiürítés 
szimulációk jóváhagyási eljárását, az ebből befolyt bevétel (igazgatási szolgáltatási díj) 4,9 
millió forint volt. 
 
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvénnyel összefüggésben 2016. július 1-jétől a 
nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-monoxid érzékelésére 
szolgáló berendezéssel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat a BM OKF látja el. A 
szakterület az új piacfelügyeleti hatáskörre tekintettel a fűtési szezon kezdete előtt soron kívül 
elrendelte a szén-monoxid érzékelők forgalmazásának vizsgálatát, melynek eredményeként 
összesen 449 piacfelügyeleti ellenőrzést tartott. 
 
Egyéb megvalósult feladatok 
 
Az egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására 
és a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósítására 
irányuló, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a BM OKF 22 
támogatási kérelmet nyújtott be, amelyek mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A 
megkötött támogatási szerződések alapján az elnyert támogatás nagysága 47 milliárd forint. A 
2016. év végéig összesen 37,2 milliárd forint előleg érkezett be a BM OKF számlájára, 
amelyből 5,8 milliárd forint kifizetése megtörtént. 
 
A gépjárműállomány fejlesztése érdekében a tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe 
állítására irányuló KEHOP projekt keretében beszerzésre kerülő 108 RÁBA-HEROS 
Aquadux-X 4000 típusú gépjárműfecskendőből az év során 36 új gépjárműfecskendővel 
bővült a katasztrófavédelem járműparkja.  
A „Mobilgátas védekezés az árvízzel sújtott területeken”elnevezésű svájci projekt szakmai és 
pénzügyi zárása megvalósult, teljes költségvetése 3.537.762 CHF (997,8 millió forint). A 
projekt keretében 12,5 km mobilgát elem, szállító jármű és tároló konténer állt rendszerbe. 
A Tűzátjelzés Fogadó Központ kialakításával biztosítottá vált, hogy a távfelügyeleti 
szolgáltatók emberi beavatkozás nélkül küldhetik a tűzátjelzéseket, a BM OKF 
műveletirányítási rendszerében automatikus riasztást generálva.  
 
A BM OKF GEK 2016-ban is egyedi kormányhatározat alapján hajtotta végre az országos 
szúnyoggyérítési programot, a kezelt terület összesen 765.288 hektár volt. A program 
hatékony, folyamatos ellátásának biztosítására az Országgyűlés elfogadta a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény módosítását, amely alapján 2017. január 1-től a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője irányítja az országos szúnyoggyérítési 
program keretében a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátását.  
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A kéményseprő-pari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény értelmében a BM OKF 
GEK – a BM OKF szakterületeinek közreműködésével – kialakította a kéményseprő-ipari 
tevékenység szervezetét, technikai és működési feltételeit. A lakosság tájékoztatása és az 
ügyintézés támogatása érdekében önálló honlapot és ügyfélszolgálatot hozott létre. A 
kéményseprő-ipari tevékenység átvétele – a kizárólag természetes személyek és a társasházak 
tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában – három szakaszban történt meg, 2016. év 
végére mindösszesen 17 megye 2.499 településén. A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó 
munkavállalók létszáma 2016. december 31-én meghaladta az 500 főt. 
 

A BM OKF és az irányítása alá tartozó szervezetek a migrációs válsághelyzet kezelésében 
együttműködve az államhatár védelmével összefüggő feladatokat végrehajtó rendőri 
állománnyal részt vettek a felderítési feladatok, műszaki biztosítási feladatok ellátásában, 
illegális nemzetközi és belföldi veszélyes szállítmányok felderítésében, valamint a 
határszakaszokon drón eszközökkel történő folyamatos megfigyelés végrehajtásában. 
 

Létszám alakulása 
 
A BM OKF 2016. évi elemi költségvetés szerinti létszáma 11.331 fő, amelynek alakulását az 
1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához 
kapcsolódó 1.350 fő létszámfejlesztése befolyásolta. A BM OKF 2016. évi létszáma 12.681 
fő.  
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 56.339,5 millió forint, 
támogatásként 53.706,3 millió forint, bevételként 2.633,2 millió forint került jóváhagyásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 69 900,7 56 339,5 56 339,5 123 182,1 86 880,8 124,3% 70,5% 

 ebből:  személyi juttatás 41 099,9 37 349,1 37 349,1 50 731,4 49 722,6 121,0% 98,0% 

Bevétel  6 367,2 2 633,2 2 633,2 43 469,1 43 469,1 682,7% 100,0% 

Támogatás  63 140,2 53 706,3 53 706,3 78 434,6 78 434,6 124,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

1 671,7 – – 1 278,4 1 278,4 76,5% 100,0% 

Létszám (fő)   11 969 11 331 11 331 12 681 12 290 102,7% 96,9% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 56 339,5 2 633,2 53 706,3 37 349,1 11 331 
Módosítások jogcímenként            
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 - 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat 
alapján biztosított többletforrás 
(kéményseprő-ipari ellátás folyamatos 
biztosítása) 

5 277,3 0,0 5 277,3 2 082,8 1 350  

 - 1415/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 
alapján a kéményseprő-ipari ellátás 
folyamatos biztosítása érdekében biztosított 
többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez  

-680,0 0,0 -680,0 -498,1   

 - 1195/2016. (IV. 13.) és 1438/2016. (VIII. 
17.) Korm. határozatok alapján biztosított 
többletforrás (az országos szúnyoggyérítési 
program központi megvalósítása) 

1 543,8 0,0 1 543,8 0,0   

 - A 2016. évi honvédelmi igazgatási 
feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról 
szóló 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
alapján biztosított többletforrás 

50,0 0,0 50,0 0,0   

 - 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok 
terhére) 

118,5 0,0 118,5 93,3   

 - Az egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 
17.) Korm. határozat alapján 
működőképesség biztosításának 
finanszírozása 

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0   

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya II. 
üteme (Céltartalékok terhére) 

14 123,2 0,0 14 123,2 11 120,6   

 - A belügyminiszter irányítása alatt álló 
rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére rendvédelmi 
ágazati pótlék megállapításáról szóló 
29/2015. (VI. 15.) BM rendelet alapján a 
közalkalmazottak részére biztosított 
rendvédelmi ágazati pótlék (Céltartalékok 
terhére) 

211,3 0,0 211,3 166,4   

 - Önkéntes tűzoltó egyesületek és 
mentőszervezetek támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 

600,0 0,0 600,0 0,0   

 - A hivatásos állomány kötelező 
továbbképzés 2015. évi fedezetének 
átcsoportosítása KSZF részére 

-164,3 0,0 -164,3 0,0   

 - A KÉR rendszer működésével 
kapcsolatos feladatok ellátására státusz 
átadása KEK KH részére 

-5,9 0,0 -5,9 -4,7   

 - Többletbevétel előirányzatosítása 
(hatósági eljárások tekintetében igazgatási 
szolg. díjak beszedése, felhalmozási 
többletbevétel) 

816,5 816,5 0,0 11,0   

 - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése 
szerint a 2015. évi szervezeti 
teljesítményértékelés eredményei alapján 
teljesítményjuttatásra biztosított 
költségvetési forrás (Céltartalékok terhére) 

1 538,1 0,0 1 538,1 1 211,1   

 - Békés MRFK-Békés MKI közötti 
megállapodás (elhelyezés költségének 
megtérítése) 

-0,5 0,0 -0,5 -0,1   
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 - ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti 
megállapodás (moduláris képzés) 

-7,1 0,0 -7,1 0,0   

 - FM-Kiskunsági Nemzeti Park Igazgtóság-
BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti 
megállapodás (Bócsa-Kaskantyú térségében 
bekövetkezett tűzeset költségeinek 
finanszírozása) 

1,7 0,0 1,7 0,0   

 - ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti 
megállapodás (szolgálati lakás nyílászáró 
cseréje) 

4,0 0,0 4,0 0,0   

 - FM-BM-BM OKF-BM OKF GEK, NFM-
BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti 
megállapodás (Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság feladatainak támogatása) 

40,0 0,0 40,0 0,0   

 - Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM 
OKF közötti megállapodás 
(Miniszterelnökséghez vezénylet személyi 
állomány juttatásainak fedezete) 

36,0 0,0 36,0 28,7   

 - BM igazgatása – BM OKF GEK közötti 
megállapodás (kirendelt állomány 
illetményemelés, helyettesítés fedezete) 

47,3 0,0 47,3 37,6   

 - BM-BM OKF-Miniszterelnökség-
Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti 
megállapodás (kollégiumi elhelyezés 
biztosítása) 

-5,1 0,0 -5,1 0,0   

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 1 278,4 1 278,4 0,0 95,7   
 - Migrációs és menekültügyi helyzet 
kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások 
fedezete  
[1965/2015. (XII. 23.) Korm. hat. és az 
1541/2016. (X. 13.) Korm. hat. szerint] 

438,9 438,9 0,0 17,9   

 - Munkaügyi központok által nyújtott 
támogatás előirányzatosítása 
(közfoglalkoztatás) 

1 414,9 1 414,9 0,0 1 147,5   

 - Önkormányzatok által biztosított 
támogatás (polgári védelmi feladatokra, 
versenyek lebonyolítására, Flórián napi 
rendezvényekre) 

156,3 156,3 0,0 8,2   

 - Ideiglenes hulladékszállítás kapcsán 
biztosított forrás az FM-mel kötött 
támogatási keretmegállapodás alapján 
(hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátással és szükségellátással 
kapcsolatban felmerülő költségek 
finanszírozása) 

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

 - Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt 
személyek illetményével kapcsolatos 
költségek fedezetének biztosítása 

12,7 12,7 0,0 10,1   

 - OEP által orvosi és fogorvosi feladatok 
ellátásához nyújtott támogatás 
előirányzatosítása 

15,5 15,5 0,0 14,1   

 - MOL Nyrt. által nyújtott támogatás 0,8 0,8 0,0 0,0   

- Pest MKI: Szentendre HTP készenléti és 
beavatkozási stressz csökkentése és 
megelőzése OMF-II pályázat kapcsán 
biztosított támogatás előirányzatosítása 

2,0 2,0 0,0 0,0   
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 - Lakáscélú munkáltatói támogatás 
kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása 

154,5 154,5 0,0 0,0   

 - Energia-racionalizálási pályázaton elnyert 
támogatás előirányzatosítása 

19,2 19,2 0,0 0,0   

 - Kapott adományok, támogatások 
előirányzatosítása (működési kiadások 
finanszírozása, konferenciák, gyakorlatok 
lebonyolítása) 

9,0 9,0 0,0 0,0   

 - Izraeli képzés, HUNOR mentőcsapat 
gyakorlat pénzügyi fedezetének biztosítása  

3,1 3,1 0,0 0,0   

 - Görögországnak biztosított 
segélyszállítmányhoz kapcsolódó fedezet  

0,8 0,8 0,0 0,0   

 - Erasmus projekt támogatása (A tűzoltó 
képzés módszertani megújulása 
Magyarországon) 

5,7 5,7 0,0 0,0   

 - Generali A Biztonságért Alapítvánnyal, 
Magyar Posta Alapítvánnyal kötött 
támogatási megállapodás alapján Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság munkájának 
támogatása 

7,0 7,0 0,0 0,0   

 - Távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenység 
költségeinek fedezete 

176,5 176,5 0,0 29,8   

 - ÖTE-k részére történő eszköz-
beszerzéshez biztosított fedezet (PC és 
laptop beszerzés) 

16,3 16,3 0,0 0,0   

 - MobilSvájc projekthez kapcsolódó 
támogatás előirányzatosítása (Mobilgátas 
védekezés az árvízzel sújtott területeken) 

75,9 75,9 0,0 0,0   

 - Seerisk projekthez kapcsolódó támogatás 
előirányzatosítása (Közös 
katasztrófavédelemmel kapcsolatos 
kockázatfelmérés és felkészültség a Duna 
Makro-régióban) 

6,1 6,1 0,0 3,7   

 - KEOP projekthez kapcsolódó támogatás 
előirányzatosítása (Épületenergetikai 
fejlesztések Baja Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóságnál) 

4,9 4,9 0,0 0,0   

 - SI-HU projekthez (Szlovénia 
Magyarország határon átnyúló 
együttműködési program) kapcsolódó 
támogatás előirányzatosítása) 

9,6 9,6 0,0 0,0   

 - Katasztrófavédelmi intézményrendszer 
helyi szintű kapacitás fejlesztése Norvég 
Alapból 

38,9 38,9 0,0 1,1   

 - Győr MKI (NeuRISK - Regionális közös 
kockázat-megelőzés és katasztrófavédelmi 
együttműködés a Győr-Moson-Sopron - 
Burgenland térségben) és Somogy MKI 
(DRAVIS2 Dráva menti komplex 
katasztrófavédelmi információs rendszer 
továbbfejlesztése a határon átnyúló szakmai 
kapcsolatok erősítésésére, DRAVIS3 A 
határmenti közös tervezés továbbfejlesztése 
és földrajzi kiterjesztése a horvát-magyar 
katasztrófavédelmi szakmai együttműködés 
területén) projektzárás 

19,8 19,8 0,0 0,0   
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 - KEOP projekt előleg visszatérítés 
(Épületenergetikai fejlesztések Baja Város 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál) 

38,1 38,1 0,0 0,0   

 - SI-HU projekt előleg visszatérítés 
(Szlovénia-Magyarország határon átnyúló 
együttműködési program) 

32,8 32,8 0,0 0,0   

 - KRITÉR projekthez kapcsolódó 
támogatás előirányzatosítása (A 
klímaváltozékonyság okozta sérülékenység 
vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra 
és a kritikus infrastruktúrákra) 

1,4 1,4 0,0 1,1   

 - EURBAN WATER - Fővárosi Vízművek 
Zrt. önrész biztosítása (Vízművek víztisztító 
képességének bevonásával egy, a Tisza-
folyón lezajló, határon átnyúló árvízi 
védekezési és vizimentési terepgyakorlat) 

13,4 13,4 0,0 2,9   

 - Generáli Biztosító Zrt. által nyújtott 
adomány 

100,0 100,0 0,0 0,0   

 - MOL Nyrt. által az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság részére nyújtott 
támogatás 

3,3 3,3 0,0 0,0   

 - KEHOP projektekhez nyújtott 
támogatások (tűzoltó gépjármű-fecskendők 
rendszerbe állítása, erdőtüzek oltására 
alkalmas gépjárművek és vízszállító 
gépjárművek beszerzése, iparbiztonsági 
távmérő hálózat továbbfejlesztése, 
térinformatikai alapú katasztrófakockázat-
értékelési rendszer létrehozása, magasabb 
szintű iparbiztonsági beavatkozások 
kapacitásfejlesztése, EU Polgári Védelmi 
komplex modulok létrehozása, fejlesztése) 

37 241,1 37 241,1 0,0 890,5   

- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás 
kiemelt előirányzatok között 

0,0 0,0 0,0 -3 089,4   

2016. évi módosított előirányzat 123 182,1 44 747,5 78 434,6 50 731,4 12 681 

 
2016-ban a BM OKF és területi szervei kiadási előirányzata 56.339,5 millió forint volt, 
amelyen belül a működési kiadások 52.008,3 millió forintot tettek ki. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzatának összege 37.349,1 millió forint, a módosított 
előirányzat 50.731,4 millió forint, az éves felhasználás 49.722,6 millió forint volt. 
 
Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

- 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari tevékenység 
ellátásához kapcsolódóan rendelkezésre bocsátott többletforrás 2.082,8 millió forint; 

- a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. 
(XII. 15.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 93,3 millió forint; 

- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 11.120,6 millió forint; 
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 

közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. 
(VI. 15.) BM rendelet alapján a közalkalmazottak részére biztosított rendvédelmi 
ágazati pótlék 166,4 millió forint; 
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- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2015. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.211,1 
millió forint; 

- a 2016. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 11,0 millió 
forint; 

- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás 
(Miniszterelnökséghez vezénylet személyi állomány juttatásainak fedezete) 28,7 
millió forint; 

- a BM igazgatása – BM OKF GEK közötti megállapodás (illetményemelés, 
helyettesítés fedezete) 37,6 millió forint; 

- a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 95,7 millió forint; 
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 

1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat és az 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
alapján 17,9 millió forint; 

- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 1.147,5 millió forint; 
- az önkormányzatok által biztosított támogatás 8,2 millió forint; 
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos 

költségek fedezete 10,1 millió forint; 
- az orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához OEP által nyújtott támogatás 14,1 millió 

forint; 
- Távfelügyeleti tevékenység kapcsán felmerült költségek fedezetére biztosított 

támogatás 29,8 millió forint; 
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 890,5 millió forint. 

 
Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 

- 1415/2016. (VII. 29.) Korm. határozat alaján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos 
biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatása fejezethez 498,1 millió forint; 

- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.089,4 millió 
forint összegben.  
 

A 2016. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában 
összesen 49.722,6 millió forint kifizetése történt meg. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
9.274,1 millió forint, a módosított előirányzat 13.375,0 millió forint, a teljesítés 13.105,3 
millió forint volt. A BM OKF 2016-ban is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű 
kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket. 
 
A dologi kiadások előirányzaton az eredeti előirányzat 5.366,7 millió forint, a módosított 
előirányzat 16.332,9 millió forint, a felhasználás 13.014,9 millió forint volt. 
 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

- az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról és az ehhez 
szükséges források biztosításáról szóló 1195/2016. (IV. 13.) és 1438/2016. (VIII. 17.) 
Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 1.543,8 millió forint; 

- a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján 50,0 
millió forint; 
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- a működőképesség biztosításának finanszírozása érdekében az egyes fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
2.000,0 millió forint; 

- az 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari tevékenység 
ellátásához kapcsolódóan biztosított többletforrás 1.224,7 millió forint; 

- a 2016. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 713,2 millió 
forint;  

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 2.775,9 millió forint; 
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 

1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat és az 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
alapján 98,8 millió forint;  

- 2015. évi maradvány előirányzatosítása 467,7 millió forint; 
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 98,8 millió forint; 
- a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 

55,0 millió forint;  
- egyéb projektek kapcsán biztosított támogatás 51,0 millió forint; 
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök 309,6 millió forint;  
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 1.569,3 millió forint összegben. 

 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 

- KSZF részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező 
továbbképzésének költségére 164,3 millió forint; 

- BM OKF - ORFK közötti megállapodás alapján moduláris képzés költségének 
átcsoportosítása 7,1 millió forint. 
 

A 2016. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 
13.014,9 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek 
jelentették: 

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, 
hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha beszerzésére 2.627,9 
millió forint került elszámolásra;  

- kommunikációs szolgáltatásokra 456,7 millió forint felhasználás történt; 
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 6.730,6 millió forint volt, melyből a 

legjelentősebb kiadást a közüzemi díjakra fizetett 1.082,3 millió forint, a bérleti és 
lízing díjakra elszámolt 187,7 millió forint, a járművek és a szakmai eszközök 
javítására, karbantartására fordított 1.775,4 millió forint, valamint az egyéb 
szolgáltatások jogcímen elszámolt 3.538,0 millió forint jelentették. Az egyéb 
szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szúnyoggyérítéssel 
kapcsolatos, valamint a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) rendszer 
üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások képezték. 

 
Az egyéb működési célú kiadások 2016. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi 
módosított előirányzat összege 1.192,0 millió forintra nőtt, melynek főbb okai a 
kéményseprő-ipari ellátáshoz kapcsolódóan átcsoportosított 639,2 millió forint, a 2015. évi 
előirányzat-maradvány kapcsán előirányzatosított 105,0 millió forint, valamint az Önkéntes 
tűzoltó egyesületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 225,3 millió 
forint. 
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2016-ban egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 458,5 millió forint 
kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadást az önkéntes tűzoltó egyesületek részére 
szakmai feladatellátás érdekében nyújtott támogatás jelentette.  
 
Eredeti előirányzatként ellátottak pénzbeli juttatásai nem került tervezésre, a módosított 
előirányzat 64,8 millió forint. Évközben a kártérítések, valamint a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem ösztöndíjas hallgatói kapcsán jelentkező kiadások finanszírozása érdekében került 
sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben 
felhasználásra került. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 3.706,5 millió forint, a módosított előirányzat 40.119,6 
millió forint, a felhasználás 9.651,3 millió forint volt.  
Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 
1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat és az 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
alapján 309,6 millió forint többletforrás került biztosításra; 

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 33.261,6 millió 
forint; 

- 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátáshoz 
kapcsolódóan biztosított többletforrás 1.376,0 millió forint; 

- a 2016. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 52,0 millió 
forint; 

- a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 380,6 millió forint; 
- a munkaügyi központoktól érkezett támogatás előirányzatosítása 30,1 millió forint; 
- a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 

20,7 millió forint; 
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 7,0 millió 

forint; 
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása 138,5 millió forint; 
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 78,8 millió forint. 

 
A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a MoLaRi rendszer 
üzemeltetéséhez, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok. Ingatlan vásárlás, létesítés soron jelentős tételt képeztek a Szarvasi 
tűzoltólaktanya beruházási kiadásai, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának 
biztosítása érdekében a BM OKF GEK üzemeltetésében lévő Bp. XIV. kerület Diósy Lajos u. 
26. szám alatt lévő ingatlan tetőterének beépítésének költségei. Az informatikai eszközök 
beszerzése soron a kéményseprő-ipari tevékenység végzéséhez kapcsolódó beszerzések 
szerepeltek. Az egyéb gépek, berendezések, felszerelések és járművek soron jellemzően 
egyedi forgalomba helyezésű emelőgépjárművek és magasból mentő speciális gépjárművek 
(M32, M42) beszerzése, továbbá a migrációs feladatellátáshoz kapcsolódó konténer (16 db) és 
egyéb eszközbeszerzések (áramfejlesztő utánfutóval, drón beszerzés, stb.) valósultak meg. 
 
A felújítások eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 822,3 millió 
forint, a jogcímen 627,6 millió forint került felhasználásra. 
 
Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 

- a 2015. évi maradvány előirányzatosítása 62,4 millió forint; 
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás 

előirányzatosítása 65,2 millió forint; 
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- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 73,1 millió forint; 
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 18,4 millió 

forint; 
- 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátáshoz 

kapcsolódóan biztosított többletforrás 119,1 millió forint. 
 
Év közben a felújítások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 105,2 
millió forinttal csökkentette. 
 
A teljesítések tekintetében épület-felújítások jogcímen elsősorban ingatlanokhoz kapcsolódó 
korszerűsítések (tetőfelújítás, fűtési rendszer felújítása), valamint kéményseprő-ipari 
tevékenységet ellátók elhelyezési feltételeinek biztosítása érdekében szükségessé vált 
felújítások, továbbá a járművek felújítása soron tűzoltó gépjárműfecskendő felújítások 
kiadásai jelentkeztek.  
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 18,0 millió forint volt, a 
módosított előirányzat 544,1 millió forint, a teljesítés 235,8 millió forint.  
Az előirányzat-változás jelentős részét a lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsön-
törlesztésének előirányzatosítása (154,5 millió forint), a 2015. évi maradvány 
előirányzatosítása (142,3 millió forint), az egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett 
támogatások előirányzatosítása (5,0 millió forint), valamint a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás (198,6 millió forint) eredményezte. 
A 2016. évben az előirányzat terhére összesen 235,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a 
legjelentősebb kiadást az 56 főt érintően saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott 
visszatérítendő támogatás összege jelentette 154,5 millió forint összegben. 
 
A bevételek alakulása 
 
A közhatalmi bevétel jogcímen tervezett összeg 1.052,2 millió forint, a módosított 
előirányzat 1.437,6 millió forint, a teljesítés 1.437,6 millió forint volt. A veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű 
szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre 
vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes 
tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői 
tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult.  Az 
igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve 
szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.  
A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel továbbá vízügyi- és vízvédelmi 
szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.  
 
A működési bevétel jogcímen tervezett összeg 1.581,0 millió forint volt, a módosított 
előirányzat 2.005,4 millió forint, a teljesítés 2.005,4 millió forint volt.  
 
A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, 
lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú 
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igénybevételéből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint 
az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó kiadásokból származott.  
 
Eredeti előirányzatként működési célú támogatások előirányzat nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 5.806,4 millió forint, a teljesítés 5.806,4 millió forint. A befolyt 
bevétel legjelentősebb elemei: 

- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 
1.414,9 millió forint; 

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 3.906,4 millió forint; 
- a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 

55,0 millió forint; 
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 

1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat és az 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
alapján 129,4 millió forint többletforrás került biztosításra; 

- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 173,9 millió forint; 
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 74,7 millió forint; 
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 52,1 millió forint. 

 
Eredeti előirányzatként felhalmozási célú támogatások előirányzat nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 33.895,2 millió forint, a teljesítés 33.895,2 millió forint. A befolyt 
bevételek legjelentősebb elemei: 

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 33.334,7 millió 
forint; 

- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 10,0 millió forint; 
- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 

1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat és az 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
alapján 309,5 millió forint többletforrás került biztosításra; 

- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 81,6 millió forint; 
- a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 23,9 

millió forint; 
- a Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodási Program alapján nyújtott támogatás 

20,7 millió forint; 
- egyéb támogatás értékű bevételként biztosított forrás 98,2 millió forint. 

 
Eredeti előirányzatként felhalmozási bevételek előirányzat nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 6,8 millió forint, a teljesítés 6,8 millió forint volt, amely tárgyi 
eszközök értékesítéséből keletkezett. 
 
Eredeti előirányzatként működési célú átvett pénzeszközök előirányzat nem került 
tervezésre, a módosított előirányzat 47,1 millió forint, a teljesítés szintén 47,1 millió forint. A 
befolyt bevétel legjelentősebb elemei: 

- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos 
költségekre biztosított fedezet 12,7 millió forint; 

- EURBAN és ERASMUS projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 16,2 millió 
forint; 

- a Magyar Posta Zrt. által nyújtott 4,0 millió forint, a MOL Nyrt. által biztosított 3,3 
millió forint, valamint a Generali Biztosító által nyújtott 3,0 millió forint támogatás. 
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A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek nem volt eredeti előirányzata, a módosított 
előirányzat 270,6 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt. A befolyt bevétel legjelentősebb 
elemét a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztésből befolyt 
bevétel 146,4 millió forint, valamint a Generali Biztosító Zrt. 100,0 millió forint összegű 
adománya eredményezte. 
 
A BM OKF cím 2015. évi költségvetési maradványának teljesülése 1.042,3 millió forint, 
melynek kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult: 

- személyi juttatás 85,9 millió forint 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 22,1 millió forint 
- dologi és egyéb folyó kiadások 423,6 millió forint 
- egyéb működési célú kiadások 105,0 millió forint 
- beruházások 297,9 millió forint 
- felújítás 36,5 millió forint 
- egyéb felhalmozási célú kiadások 71,3 millió forint 

Összesen: 1.042,3 millió forint 
 

A BM OKF cím  2016. december 31-ig fel nem használt 2015. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradványának összege 236,1 millió forint volt. 
 
A 2015. évi maradvány a 2015. december havi bérkompenzációnak, a 2015. december havi 
nem rendszeres személyi juttatásoknak, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónak, üzemeltetéssel 
összefüggő kiadásoknak (közüzemi díj, üzemanyag beszerzés, gépjármű karbantartás, bérleti 
díj stb.), MoLaRi rendszer üzemeltetésének és karbantartásának, vízügyi hatóságok bekötése 
miatt további végpontok kiépítésének, európai uniós projekt keretében nemzetközi gyakorlat 
megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének, valamint a szarvasi tűzoltólaktanya 
beruházási költségeinek kifizetésére került felhasználásra. 
 
A 2016. évi maradvány 36.301,3 millió forint, amely teljes egészében kötelezettség-
vállalással terhelt volt. A maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:  

- személyi juttatás 1.008,8 millió forint 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 269,7 millió forint 
- dologi és egyéb folyó kiadások 3.318,0 millió forint 
- egyéb működési célú kiadások 733,5 millió forint 
- beruházások 30.468,3 millió forint 
- felújítások 194,7 millió forint 
- egyéb felhalmozási célú kiadások 308,3 millió forint 

Összesen: 36.301,3 millió forint 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak: 

- az Irányító Hatóság a kiemelt projektek tekintetében a támogatási előlegeket a BM 
OKF részére a 2016. évben átutalta, az előlegek felhasználása 2016-2020. éveket 
érinti, a 2016. és tárgyévet követő években a pénzügyi teljesítések a szakmai 
megvalósításoknak megfelelően a támogatási szerződés ütemterve alapján történnek, 

- a támogatási szerződésekben foglalt visszafizetési kötelezettségek határidejének 2017. 
évre történő áthúzódása,  
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- az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítésének a 2017. évre történő 
áthúzódása.          

                                                                             
A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása 
 

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága a 2016. évre 87,2%-kal, 38.917,1 
millió forinttal növekedett. A befektetett eszközök esetében 7,6%-os (2.914,9 millió forint), a 
pénzeszközök esetében 1.791,8%-os (31.963,2 millió forint), a forgóeszközök estében 7,3%-
os (219,5 millió forint) növekedés, a követelések esetében 0,7%-os (11,1 millió forint) 
csökkenési tendencia állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 12,5 millió forintos változása befolyásolta. 
 
Befektetett eszközök 
 
Az immateriális javak könyv szerinti értéke 1,5 millió forinttal csökkent. A beszerzések 
volumene nem tudta kompenzálni a 33,0%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás összegét.  
 
Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 1,0%-os, azaz 276,0 millió 
forintos módosulás következett be a 2016. évre.  
 
A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 26,6%-os, azaz 2.702,8 millió 
forintos növekedés történt. A növekedés alapvetően a kéményseprő-ipari tevékenység, 
valamint az alaptevékenységi feladatellátáshoz szükséges tűzoltó gépjárművek beszerzéséből 
és felújításaiból származott. 
 
A 2016. évben aktiválásra nem került, folyamatban lévő, 2017. évre áthúzódó beruházások, 
felújítások értéke 1.073,9 millió forint, amely az alábbi főbb elemekből tevődött össze: 

- 433,4 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás; 
- 490,8 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása, amely főként a 

kéményseprési tevékenység és migrációs feladatellátást segítő beszerzésekből áll; 
- 149,7 millió forint a folyamatban maradó gépjármű beruházáshoz, felújításhoz 

kapcsolódó kiadás értéke. 
 
A forgóeszközök állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket 
tartalmazta, amely az előző évi 2.999,6 millió forintról 3.219,0 millió forintra változott, amely 
így 7,3%-os növekedést eredményezett. 
 
Pénzeszközök 
 
A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2016-ben 19,5 millió forint, a 
költségvetési elszámolási számláké 33.727,6 millió forint volt. Az elszámolási számlák záró 
egyenlege a korábbi évhez hasonlítva 31.965,1 millió forinttal növekedett, melynek legfőbb 
oka az európai uniós programokhoz kapcsolódó forint- és deviza számla állományának 
növekedése. 
Az elszámolási számla záró egyenlegének összetevői a következő tételek voltak: 

- 52,0 millió forint az OTP Nyrt-nél vezetett lakásépítési számla; 
- 31.407,7 millió forint a Magyar Államkincstárnál vezetett európai uniós programhoz 

kapcsolódó célelszámolási forint- és devizaszámla;  
- az előirányzat-felhasználási keretszámla és kártyafedezeti számlák 2.267,9 millió 

forintos egyenlege. 
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A követelések értéke összességében a 2015. évhez képest 11,1 millió forinttal csökkent, mely 
azzal magyarázható, hogy a behajtásra tett intézkedések (felszólítások, behajtási eljárások 
megindítása) hatására megtörtént a követelések kiegyenlítése. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
A BM OKF a 2016. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást: 

- önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 530,7 millió forint; 
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület támogatása 7,8 millió forint értékben 

történt. 
 
A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2016-ban nem folytatott, részesedéssel nem 
rendelkezett, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került 
végrehajtásra tevékenység kiszervezés. 
 
 
13. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  
 
A BÁH címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe: 
 

Megnevezés 
Törzskönyvi 
azonosító szám 

Honlap címe 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 722744 
www.bevandorlas.hu Menekültügyi Őrzött Központ Békéscsaba 720872 

Befogadó Állomás Bicske 720861 
 
Mind a három szervezet gazdasági szervezettel rendelkezik, a középirányító szervi irányítási 
jogokat a BÁH gyakorolja. 
 
Feladatkör tevékenység 
 
A BÁH szakmai tevékenysége során  

– ellátja a magyar állampolgárságról szóló jogszabályokban hatáskörébe utalt 
feladatokat, valamint előkészíti a közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint a 
belügyminiszter feladatkörébe tartozó állampolgársági döntéseket; 

– ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat, 

– idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt 
idegenrendészeti feladatokat; 

– központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi 
hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE 
iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire; 

– menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi 
feladatokat; 

– útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti 
okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek 
kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, 
továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat; 
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– ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv jogszabályban meghatározott 
feladatait; 

– végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli 
és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági 
kísérettel történő átszállításokat; 

– kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel. 
 
A BÁH befogadó állomás tevékenysége során 

– a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésüket 
kérők, továbbá a menekültek, az oltalmazottak és a menedékesek (a továbbiakban: 
elhelyezettek) tekintetében a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint 
szállást és ellátást nyújt; 

– gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről; 
– szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek 

napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló 
életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való 
hozzáférést; 

– együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, 
önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a 
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi 
szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal. 

 
A BÁH menekültügyi őrzött befogadó központ tevékenysége során 

– az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban 
meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt; 

– biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó 
jogszabályban meghatározottak szerinti egészségügyi ellátás keretében a háziorvosi 
ellátást, továbbá az egyes egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét; 

– napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget, tájékoztatást nyújt az 
elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez 
számukra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz 
és támogatásokhoz való hozzáférésüket, intézkedik a kiskorú gyermekek beiskolázása 
iránt, ellátja a gyermekvédelem terén rá háruló feladatokat, szükség szerint 
közreműködik az elismerését kérő személyek önkéntes hazatérésének ösztönzésében, 
az önkéntes hazatérésre történő pszichés felkészítésükben; 

– biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a szabadidő hasznos 
eltöltésének lehetőségét, közművelődési, sportolási lehetőségek igénybevételét, 
közösségi programokat; 

– biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy szabad vallásgyakorlásához 
szükséges feltételeket; 

– közreműködik a menekültügyi őrizet végrehajtása során a menedékkérőt megillető 
jogok érvényre juttatásában; 

– együttműködik a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek ellátásában 
közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, 
egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében 
– a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal. 

 
A Magyarországra irányuló illegális migrációs folyamatok alakulásában továbbra is kiemelt 
jelentőséggel bírt a nyugat-balkáni útvonalon található államok ezzel kapcsolatos gyakorlata. 
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A balkáni útvonal által érintett tagállamok határain bevezetésre került fokozott ellenőrzés a 
korábbiaktól eltérő útvonalak keresését, az érintett határszakaszokon az illegális migránsok 
feltorlódását eredményezte.  
 
2016 I. félévében a menedékjog iránti kérelmet előterjesztők többsége a határzáron keresztül 
érkezett Magyarországra, ugyanakkor 2016 februárjától növekedés volt megfigyelhető azon 
kérelmezők számát illetően, akik kérelmüket a röszkei vagy a tompai tranzitzónában 
terjesztették elő. A 2016-ban benyújtott menedékjogi kérelmek (29.432) 32,89%-át (9.681) a 
tranzitzónákban terjesztették elő. Ugyanakkor a kérelmüket a tranzitzónákban előterjesztők 
90,6%-a (8.771 fő) sérülékeny csoportba tartozó személy volt, akik esetében a határon 
lefolytatott eljárás szabályai nem voltak alkalmazhatók, így az érintettek befogadó 
intézményekben történő elhelyezése, valamint a kérelmek általános szabályok szerinti 
elbírálása iránt kellett intézkedni. A 2016. július 5-én hatályba lépett a határon lefolytatott 
menekültügyi eljárás széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges 
törvények módosításáról szóló 2016. évi XCIV. törvényre tekintettel a határzártól számított 8 
km-es sávban feltartóztatott személyekkel szemben nem indul idegenrendészeti eljárás, az 
említett személyeket szerb területre kísérik vissza a határzár kapuin. A jogszabály-változás 
eredményeként jelentősen lecsökkent az ország mélységében menedékjogi kérelmet benyújtó 
személyek száma, illetve a 2016-ban Magyarországon menedékjogi kérelmet előterjesztők 
száma már meghaladta az illegális határátlépők számát (27.686 fő).  
 
Figyelemmel arra, hogy a Magyarországra érkező illegális határátlépők, majd menedékjogi 
kérelmet előterjesztő személyek célja főként az volt, hogy menedékjog iránti kérelmük 
benyújtását követően rövid időn belül, az eljárás befejezését megelőzően valamelyik nyugat-
európai országba utazzanak tovább, jelentős munkaterhet eredményezett a menekültügyi 
eljárások Magyarország általi lefolytatásáért való felelősség-vállalásra vonatkozóan a 
tagállamoktól beérkező megkeresésekből adódó feladatok ellátása. 2016-ban összesen 26.698 
megkeresés érkezett a tagállamoktól, mely ugyan alulmarad a 2015. évi rekord számú 
megkereséshez képest (42.923), azonban mégis jelentősnek mondható, figyelembe véve, hogy 
az előző évi megkeresések száma majdnem megegyezik a 2004. május 1. és 2014. december 
31. között beérkezett ügyszámmal (27.018). 
 
A migrációs helyzethez igazodva a menekültügyi befogadó intézményrendszer is átalakításra 
került. 2016. április 30-án bezárásra került a Befogadó Állomás Nagyfai telephelye, 
ugyanakkor 2016. május 2. nappal megnyílt a Befogadó Állomás ideiglenes Körmendi 
telephelye, 2016. július 1. nappal pedig további telephely létesült Kiskunhalason. 
 
2016. december 31-vel bezárta kapuit a Befogadó Állomás Bicskei telephelye, így jelenleg 
Kiskunhalason, Vámosszabadiban és – immár nem csak átmeneti jelleggel – Körmenden 
kerülnek elhelyezésre menedékkérők és a továbbra is elsősorban idegenrendészeti ügyfelek 
elhelyezésére szolgáló Balassagyarmati Közösségi Szállás is beintegrálásra került a 
menekültügyi befogadó intézményrendszerbe. Menekültügyi őrizet végrehajtására szolgáló 
helyek továbbra is Békéscsabán, Kiskunhalason és Nyírbátorban működnek.  
 
Az idegenrendészeti terület munkáját is jelentősen meghatározták a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. 
és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény év közben hatályba lépett módosításai. A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is 
kiemelt feladatként jelent meg a befektetői célú beutazással és letelepedéssel kapcsolatos 
ügyintézés. 
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A vállalaton belüli áthelyezésre, illetve a szezonális munkavállalókra vonatkozó uniós 
irányelvek átültetése, valamint a 2016. július 1-jén hatályba lépett változásokat követően – a 
Kormány nemzetgazdasági törekvéseinek megfelelően – az idegenrendészeti jogszabályok 
számos kedvezménnyel támogatják a szomszédos országbeli (ukrán, szerb) állampolgárok 
magyarországi munkavállalását.  
 
A nemzetpolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében a BÁH a beszámolási időszakban 
továbbra is kiemelt feladatnak tekintette az egyszerűsített honosítási és visszahonosítási 
ügyek, valamint az állampolgárság megállapítási kérelmek gyors és ügyfélbarát, törvényes 
határidőben történő végrehajtását, a kormányzati célkitűzések érvényre juttatását, a kérelmek 
feldolgozásának folyamatos értékelését, elemzését, a jogintézménnyel visszaélőkkel szembeni 
hatékony és következetes fellépést. 
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozattal döntés született a BÁH által ellátott 
állampolgársági és névváltoztatási feladatok átadásáról. Az egyeztetéseket követően a 
beszámolási időszak kiemelt feladata volt az anyakönyvi felügyeleti szakterület 
Miniszterelnökségnek, valamint az állampolgársági és névváltoztatási szakterület Budapest 
Főváros Kormányhivatalának történő átadásának szakmai, gazdasági és személyügyi területet 
egyaránt érintő előkészítése a 2016. december 31-i feladatátadás zökkenőmentes végrehajtása 
érdekében.  
 
Az átadással egyidejűleg a BÁH elnevezése is megváltozott, melyhez kapcsolódóan – az 
átadás-átvételen túl – jelentős többletfeladatok keletkeztek, mind informatikai, mind jogi, 
mind gazdasági területen (jogszabályok, alapító okirat, SZMSZ módosítása, okmányok, 
igazolványok, bélyegzők, táblák beszerzése stb.). 
 
A működési feltételek biztosítása érdekében célként fogalmazódott meg a BÁH 
költségvetésének racionális felhasználása, a költségvetési, takarékossági szempontok szigorú 
és maradéktalan érvényesítése, más pénzügyi források felhasználási lehetőségeinek feltárása, 
pályázati lehetőségek nyomon követése, a pályázatokon nyert pénzeszközök hatékony 
felhasználása. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A BÁH eredeti előirányzata 8.745,1 millió forint kiadási, 8.640,7 millió forint támogatási és 
104,4 millió forint bevétel volt. 
  

1948



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 12 868,2 8 745,1 8 745,1 16 212,8 13 654,2 106,1% 84,2% 

  

ebből: 
személyi 
juttatás 

4 065,3 3 469,2 3 469,2 4 960,1 4 225,9 104,0% 85,2% 

Bevétel 1 201,4 104,4 104,4 1 733,7 1 421,8 118,3% 82,0% 

Támogatás 16 120,8 8 640,7 8 640,7 8 320,2 8 320,2 51,6% 100,0% 

Költségvetési maradvány 1 704,8 – – 6 158,9 6 158,9 361,3% 100,0% 

Létszám (fő)  1 403 1 146 1 146 1 146 1 493 106,4% 130,3% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 8 745,1 104,4 8 640,7 3 469,2 1 146 
Módosítások jogcímenként            
- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján a 2016. évi bérkompenzáció 
összege (Céltartalékok terhére) 

33,0 0,0 33,0 26,0  

- Előirányzat-átcsoportosítás KEK KH-nak: a KÉR 
üzemeltetéséhez szükséges forrás átadása 

-2,5 0,0 -2,5 -2,0  

- Előirányzat-átcsoportosítás az ORFK és a BÁH 
közötti megállapodás alapján: 15 db gépjármű 
vételárának és a 2016. évi szervízköltségének 
fedezete 

-5,9 0,0 -5,9 0,0  

- Előirányzat-átcsoportosítás a KSZF és a BÁH 
közötti megállapodás alapján: irodaház és a hozzá 
tartozó parkoló arányos részének éves bérleti díja 

34,1 0,0 34,1 0,0  

- Közfoglalkoztatási projektek (Nemzeti 
Foglalkoztatási Alaptól átvett támogatás a BÁH-nál 
és a befogadó intézményeknél foglalkoztatott 
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségekre) 

388,1 388,1 0,0 311,9  

- Európai uniós projektek (a Belügyi Alapokból 
pályázott támogatások előirányzatosítása) 

414,6 414,6 0,0 73,2  

- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított 
forrás (maradvány) a befogadó intézmények 
Debreceni telephelyei bezárásával kapcsolatos 
költségek fedezetére 

234,3 234,3 0,0 1,1  

- Feladatelmaradás miatt átcsoportosítás 
(megtakarítás elvonása, átcsoportosítása a Fejezeti 
tartalék elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra) 

-379,2 0,0 -379,2 0,0  

- Kölcsönvisszatérülések 26,7 26,7 0,0 0,0  
- A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított 
forrás a Befogadó Állomás bicskei telephelyének 
bezárásával, illetve megnövekedett toloncolással és 
dublini átadások kapcsolatos költségek fedezetére 

26,1 26,1 0,0 0,0  
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- Többletbevételek előirányzatosítása 417,4 417,4 0,0 48,5  
- Integrációs támogatás elismert menekültek, 
oltalmazottak részére fejezeti kezelésű 
előirányzatból biztosított forrás az elismert 
menekültek és oltalmazottak társadalmi 
beilleszkedésének elősegítésére 

122,1 122,1 0,0 0,0  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 6 158,9 6 158,9 0,0 1 032,2  
2016. évi módosított előirányzat 16 212,8 7 892,6 8 320,2 4 960,1 1 146 

 
Az előirányzatok év közbeni alakulását jelentősen befolyásolta a rendkívüli bevándorlás 
okozta válsághelyzet. Tekintettel arra, hogy a tavalyi évben a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekből migrációs kiadásokra biztosított források egy része nem került felhasználásra, 
annak feladat azonos célra történő visszahagyásával a BÁH 2016. évi költségvetési 
többletigénye jelentős része finanszírozható volt. A 2015. évi maradvány előirányzatosítása 
6.158,9 millió forinttal növelte a BÁH felhasználható forrásait. 
A módosítások együttes hatására a BÁH 2016. évi módosított kiadási előirányzata 16.212,8 
millió forint lett. 
 
A BÁH részére biztosított személyi juttatások eredeti előirányzata 3.469,2 millió forint, a 
módosított előirányzat 4.960,1 millió forint volt. A több mint 1.000,0 millió forintos 
növekmény legjelentősebb része a rendkívüli migrációs és bevándorlási nyomás kezeléséhez 
biztosított 2015. évi források maradványából adódott. A maradvány visszahagyásának 
köszönhetően a 2015. évben határozott időre felvett kormánytisztviselők, közalkalmazottak 
alkalmazását meg tudta hosszabbítani a BÁH az év végéig (220 fő), biztosítani tudta a 
tranzitzónák, befogadó intézmények működtetésének, valamint a hatósági munkavégzés 
személyi feltételeit. A közmunka programban sikeres pályázatot nyújtott be, amelynek 
köszönhetően 2016 februárjától 156 fő közmunkás segíti a hivatali feladatok ellátását. Ezzel a 
migráció kezelésének személyi feltételei biztosítottak voltak.  
A BÁH a személyi juttatások előirányzaton biztosított források terhére a vonatkozó 
jogszabályok szerinti kifizetéseknek maradéktalanul eleget tett. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
927,6 millió forint, a módosított előirányzata 1.383,6 millió forint volt. A munkaadókat 
terhelő járulékok kifizetését maradéktalanul teljesítette a BÁH, tartozás az állam felé nem 
keletkezett. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 3.456,4 millió forintot, a módosított előirányzata 
4.655,0 millió forintot tett ki. 
A rendelkezésre álló előirányzatból biztosításra került az intézményrendszer zavartalan 
működtetése.  
 
A migrációs helyzettel összefüggésben biztosította a BÁH a tranzitzónákban az informatikai 
összeköttetést, a távtolmácsolási rendszer működtetését. A tranzitzónákon kívül lévő 
külföldiek részére több mint 75.000 adag hideg ételcsomagot osztott ki, és ivóvíz biztosítására 
is sor került. Ennek költségvetési vonzata meghaladja a 100,0 millió forintot.  
Az év második negyedévében megnyitásra került a kiskunhalasi objektumban 500 fő 
befogadására alkalmas új menekültügyi őrizeti hely, melynek működtetése teljes körűen 
biztosításra került. A kormányzati szándéknak megfelelően az év második felében bezárásra 
került a Nagyfai Ideiglenes Befogadó Állomás, ezzel párhuzamosan megnyitásra került a 
Körmendi Rendészeti Szakgimnázium területén fűthető sátrakból álló, 300 fő befogadására 
alkalmas tábor, ahol a téli időszakban az étkeztetés konténerben kerül biztosításra.  
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A kormányzati intézkedésekkel összhangban az ellátotti létszám igen változó tendenciát 
mutat, az év első hónapjában az átlagos ellátotti létszám 766 fő volt, ugyanakkor a december 
31-ei záró létszám 437 fő, azonban az év során május és június hónapban ez a szám 
meghaladta a 2.100 főt. Jelentős csökkenést az előállítások számának csökkenése okozott, 
tekintettel arra, hogy 2016. július 5-étől bevezetésre került, hogy a határsáv 8 km-es 
körzetében nincs előállítás, hanem az itt igazoltatott külföldi állampolgárokat visszakísérik az 
Ideiglenes Biztonsági Határzáron (IBH) kívülre, és nem a menekültügyi hatósághoz állítják 
elő. A menekültügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra a 2016. évben 6.776,6 millió forintot 
fordított a BÁH, az éves átlagos ellátotti létszám 1229 fő volt, az egy főre jutó költség 5.724 
forint/fő/nap. Az előző évekhez képest az emelkedés fő okát képezte, hogy az ideiglenes 
táborok működtetése jelentősen növelte a költségeket. 
 
Végrehajtásra került a debreceni befogadó állomás bezárásával összefüggésben a telek 
megosztása, az önálló közüzemi csatlakozások kialakítása annak érdekében, hogy a regionális 
igazgatóság üzemeltetése zavartalan lehessen.  
A tavalyi évben, valamint az év első felében – a határon lefolytatott menekültügyi eljárás 
széles körben való alkalmazhatóságának megvalósításához szükséges törvények 
módosításáról szóló 2016. évi XCIV. törvény hatályba lépése előtt – jelentős számú 
előállítások történtek a Dél-alföldi Regionális Igazgatóság székhelyéül szolgáló épületben, 
mely az épület állagát, a folyamatos karbantartások ellenére rendkívül lerontotta, a dolgozók 
munkakörülményei jelentősen romlottak. A BÁH a helyzet megoldása érdekében 
kezdeményezte a HM vagyonkezelésében lévő, részben kihasználatlan ingatlan ingyenes 
használatba vételét a regionális igazgatóság kulturált elhelyezése érdekében. A használatba 
vétel megtörtént, az átköltöztetést két ütemben, a 2017. év elejére, illetve az év végéig tervezi 
a Hivatal megvalósítani. 
 
A Kormány az 1312/2016 (VI. 13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a bürokrácia 
csökkentés jegyében az állampolgársági, anyakönyvi felügyeleti feladatokat 2016. december 
31-el át kell adni a Budapest, Fővárosi Kormányhivatalának. Az átadással egyidejűleg a BÁH 
elnevezése is megváltozott, melyhez kapcsolódóan – az átadás-átvételen túl – jelentős 
többletfeladatok jelentkeztek, mind informatikai, mind jogi, mind gazdasági területen 
(jogszabályokat, alapító okiratot, SZMSZ-t kell módosítani, okmányokat, igazolványokat, 
bélyegzőket, táblákat kellett gyártatni stb.). 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 65,4 millió forint, egyéb működési célú kiadásokra 
1.595,9 millió forint került kifizetésre. Felhasználása egyrészt az ellátottaknak járó szabad 
felhasználású költőpénzre, illetve az ellátottaknak biztosítandó étkezési és higiénés ellátás 
esetében a természetbeni ellátás helyett biztosított pénzbeli ellátásra történt. 
 
Az egyéb működési célú kiadásokon belül az elismert menekültek és oltalmazottak részére 
kifizetett juttatások 205,2 millió forintot tettek ki. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 213,0 millió forint, a módosított előirányzata 3.379,5 
millió forint volt. Felhasználása szoros összefüggésben történt az eredeti előirányzattal nem 
rendelkező felújítások módosított előirányzatának 4,8 millió forintos forrásaival:  
 
Az előző évben elindított befogadó kapacitásbővítés az első félévben elkészült, melynek 
eredményeként megnyitásra került Kiskunhalason egy 500 fő befogadását lehetővé tevő, 
korszerű menekültügyi őrizeti objektum, ahol a lakóépületeken kívül az irodaépület teljeskörű 
felújítását (különösen jelentős a fűtéskorszerűsítés) is elvégezte a BÁH. Az 5 épület felújítása 
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1.402,2 millió forintba került, azonban a területen további felújítások, illetve bővítések fognak 
bonyolódni a közeljövőben. 
 
A kormányzati döntésnek megfelelően az év végével bezárásra került a befogadó állomás 
bicskei telephelye, a kieső befogadó kapacitás pótlására Kiskunhalason, a korábban őrizeti 
célokat szolgáló konténerekben egy új, 200 fő befogadására alkalmas nyitott intézmény került 
kialakításra, amelyet később egy második ütemben további 200 fő befogadására alkalmas 
terület kialakításával fog megnövelni a BÁH. A II. ütem konténereinek alapozása, a 
közművek kialakítása megtörtént. 
A svájci-magyar együttműködési projekt keretében az év második felében jelentős 
energiaracionalizálás történt a Vámosszabadi befogadó állomáson, ahol az épület szigetelését, 
a fűtési rendszer korszerűsítését, illetve napkollektoros használati meleg vízelőállítását 
pályázott meg a BÁH. Az energetikai beruházás kivitelezésének ideje alatt az objektum 
működése zavartalan. A projekt bekerülési költsége 119,6 millió forint. 
A BÁH megterveztette, és közbeszerzési eljárást írt ki a kiskunhalasi menekültügyi őrizeti 
hely úthálózatának felújítására, valamint a Szeged, Boros József utcai ingatlan épületének 
felújítására. Megterveztette az előbb említett ingatlanon a további bővítéseket, a regionális 
igazgatóság elhelyezése érdekében, illetve a szekszárdi továbbképző központ bővítésére is 
folyamatban van a tervkészítés. 
A BÁH a hivatal központi épületének részleges felújítását is elvégezte (konyhabútor csere, 
világítás-korszerűsítés, fan-coil csere), illetve kialakításra került egy sajtótájékoztatók 
lebonyolítására, nemzetközi delegációk fogadására alkalmas, tolmács fülkével is rendelkező 
tárgyalóterem. 
 
Az év során az informatikai eszközök beszerzése és kiosztása folyamatos volt, a szerverpark 
folyamatosan fejlesztésre kerül. A szakrendszerek a szakmai igények alapján szintén 
fejlesztésre kerültek. Az év során új levelező rendszere állt át a BÁH a korábbi több mint 15 
éves helyett. 
2016-ban jelentősen megnövekedett a dublini megkeresések, felajánlások száma, amelynek 
kezelésére, – az eljárások gyorsítása érdekében – a BÁH informatikusai saját program 
rendszerbeállításával, a folyamatok szoftveres támogatásával segítették a hatósági 
munkavégzést. Ugyancsak továbbfejlesztésre került a tábori nyilvántartó rendszer, mely már 
funkcióiban jelentősen meghaladja azt a célt, melyre eredetileg kialakításra került. A program 
más tagállamok képviselőinek a figyelmét is felkeltette. 
Az állampolgársági feladatok átadása kapcsán a teljes állampolgársági terület informatikai 
leválasztása megtörtént, az ügymenet zavartalansága az átadás után is biztosított. 
A BÁH a kormányzati elvárásokhoz igazodóan, a közigazgatás szolgáltató jellegét erősítendő 
megkezdte mobil eszközök összeállítását, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások biztosításával 
egyidejűleg, annak érdekében, hogy az időszakosan, hirtelen nagy számban jelentkező 
többletfeladatok (ösztöndíj programok, FINA VB stb.) a hivatal épületein kívül kihelyezett 
ügyfélszolgálattal is elláthatóak legyenek, ezzel is csökkentve a kirendeltségek időszakos 
zsúfoltságát. 
 
Az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 123,5 millió forint, mely egyrészt 
tartalmazza a dolgozóknak biztosított lakásépítési munkáltatói kölcsönt (74,9 millió forint), 
másrészt államháztartáson belüli átadásként a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt 
átcsoportosított és a Miniszterelnökség részére átadott maradványt (23,4 millió forint), illetve 
a Svájci Hozzájárulás projektjére visszafizetett támogatást (25,2 millió forint). 
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A BÁH költségvetési bevételi eredeti előirányzata 104,4 millió forint, a módosított 
előirányzata 1.733,7 millió forint, a teljesítés 1.421,8 millió forint volt. A bevételek ilyen 
mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és 
felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a BÁH. 
 
A követelés állomány közel 40,0 millió forinttal csökkent, mely a beruházásokra adott 
előlegek csökkenéséből, elszámolásából adódott. Behajthatatlan követelést nem írt le, 
értékvesztést a 2016. évben nem számolt el a BÁH, azonban az előző időszakban elszámolt 
értékvesztésből 0,9 millió forint visszaírása történt meg. A BÁH lejárt követelése 105,9 millió 
forint, melyből 90 napon túl lejárt 98,5 millió forint. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény 2016-ban hatályos rendelkezései szerint a BÁH az elismert menekültekkel integrációs 
szerződést köt, mely alapján integrációs támogatást folyósít. Amennyiben a külföldi nem 
működik együtt a hatósággal, akkor a támogatás megszüntethető, illetve a jogtalanul felvett 
összeg visszakövetelésére is sor kerül. Az új jogintézményből adódó követelés az év végén 
56,6 millió forint volt, mely a teljes lejárt követelés több mint felét teszi ki. 
A behajtásokat minden követelés esetében megpróbálja a BÁH érvényesíteni, azonban nagy 
gondot okoz, hogy a külföldiek eltűnnek Magyarországról, a lakhelyük ismeretlen, így a 
követelések behajtása ellehetetlenül. 
 
A 2015. évi maradvány 6.158,9 millió forint, melyből 4.167,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terheltként, 1.991,6 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terheltként került kimutatásra. A maradványképződés fő okát képezte, hogy a rendkívüli 
migrációs helyzet kezelése érdekében a rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás 
kezeléséhez szükséges források biztosításáról szóló 1545/2015. (VIII. 6.) Korm. határozattal 
biztosított források terhére vállalt kötelezettségek alapján a kifizetések a 2016. évre 
áthúzódtak, illetve a kormányhatározat közzététele után feladatok is elmaradtak (új befogadó 
állomások kialakítása). A 2015. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványt a Kormány a menekültügyi feladatok ellátása érdekében soron kívül 
visszahagyta. 
 
A 2016. évi maradvány 2.246,7 millió forintot tett ki, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. Ez egyrészt a szállítói számlák, másrészt az 
áthúzódó kötelezettségek – elsősorban beruházások – fedezetét biztosította 
(kazánrekonstrukció, a kiskunhalasi befogadó állomás beruházásai, útfelújítás, szegedi épület 
teljes körű felújítása), illetve a megnövekedett migrációs feladatokra tekintettel határozott 
idejű foglalkoztatás lehetőségét teremti meg a 2017. év első felében. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
A BÁH és a befogadó állomások mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 14%-kal 
csökkent (16.536,2 millió forintról 14.279,9 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök 
nettó értéke 1.737,2 millió forinttal nőtt, melynek oka az ingatlanok felújítása, illetve 
átalakítása a kiskunhalasi új objektumban. Növekedett ugyanakkor a forgóeszközök nettó 
értéke is 63,0 millió forinttal. Valamennyi növekedés fő oka a rendkívüli migrációs helyzet 
kezelése kapcsán az új intézmények kialakítása, a menekültek ellátásához szükséges 
eszközök, készletek folyamatos bővítése, pótlása, valamint a folyamatosan bővülő létszámmal 
egyidejűleg a hatósági munkavégzés technikai feltételeinek biztosítása. 
Kincstári vagyon értékesítésére a leselejtezett, használhatatlan gépjárművek (24 db) esetében 
került sor, nyilvános árverésen, melyből 20,6 millió forint bevétel keletkezett. A totálkáros 
gépjárművekre a biztosító további 1,2 millió forint kártérítést fizetett. A leselejtezett 
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gépjárművek már évek nulla forintos értéken szerepeltek a könyvviteli nyilvántartásokban; a 
kivezetett bruttó érték és értékcsökkenés 105,9 millió forint volt. 
 
A BÁH és a hozzá tartozó intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak, 
állampapírt nem vásároltak, alapítványt, közalapítványt nem támogattak, gazdasági 
társaságban részesedésük nem volt. 
 
A dolgozók közül 6 fő részére 26,4 millió forint lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési 
kamatmentes kölcsön került megítélésre és kifizetésre a 2016. évben. 
 
 
17. cím: Vízügyi Igazgatóságok 
 
A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, 
honlapjának címe: 
 

Megnevezés 
Törzskönyvi 

azonosító szám 
Honlap címe 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 796017 http://www.ovf.hu 

Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308373 http://www.eduvizig.hu 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 308384 http://www.kdvvizig.hu 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 308395 http://www.aduvizig.hu 
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308405 http://www.kdtvizig.hu 

Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308416 http://www.ddvizig.hu 
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308427 http://www.nyuduvizig.hu 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308438 http://www.fetivizig.hu 
Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 308449 http://www.evizig.hu 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 308450 http://www.tivizig.hu 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308461 http://www.kotivizig.hu 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308472 http://www.ativizig.hu 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308483 http://www.kovizig.hu 

 
A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41/A. § (1) bekezdése alapján az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF), mint központi költségvetési szerv a 
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (a továbbiakban: VKKI) 
különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Korm. rendelet 41/B. § (1) bekezdése 
szerint az OVF – mint a VKKI-ból különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának 
minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó 
jogviszonyok tekintetében. 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök: 
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− véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék 
területrendezési tervét; 

− közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési 
programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből 
adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési 
tevékenységben; 

− gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú 
vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának 
megteremtéséről; 

− gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról; 
− vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, 

üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a 
Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak 
működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban 
meghatározott egyéb adatokat; 

− együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok 
megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal; 

− ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú 
vagyontárgyak tekintetében; 

− fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami 
tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és 
fejlesztésükről; 

− végzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, 
mederfenntartását, partvédelmét; 

− ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések 
megvalósításával összefüggő feladatokat; 

− ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését; 
− ellátják a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási 

feladatokat; 
− ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét; 
− ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat; 
− szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok 

végrehajtását. 
 

A vízügyi igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok 
 
Nemzeti Vízstratégia kidolgozása 
 
A Kormány az 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozatával rendelte el a Nemzeti vízgazdálkodási, 
öntözési és aszálystratégia kidolgozását, majd az EU 2014-2020 közötti programozási időszak 
stratégiai céljaihoz, illetve a hazai fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva az 1940/2013. 
(XII. 13.) Korm. határozatában jóváhagyta a Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) 
elkészítésének és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának támogatását szolgáló 
KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú projektjavaslatot. 
A fenti határozatok nyomán és a források rendelkezésre állásával a terv 2015-2016-ban 
elkészült.  
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A KJT a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú 
intézkedési terve. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. 
rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia. Célja a társadalom és a víz viszonyának a 
feltárására támaszkodva intézkedések megfogalmazása, hogy 

− a világot fenyegető vízválságot hazánk elkerülhesse, annak már mutatkozó jelei ellen 
időben megtehesse a szükséges intézkedéseket, 

− őrizzük meg a vizet a jövő nemzedékek számára, mert az élet mással nem pótolható 
feltétele és a gazdaság erőforrása,  

− hatékonyan éljünk a kínálkozó előnyeivel,   
− kellő biztonságban legyünk fenyegető káraitól. 

A KJT megalkotása a fenti célokkal összhangban a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a 
vízhasználatok (beleértve az ivóvízellátást, az ipari és öntözési célú vízkivételeket, az 
ökológiai vízigényeket) fenntartását és szükség szerinti növelését, továbbá a vizek többletéből 
vagy hiányából eredő káros hatásainak csökkentését, megelőzésének biztosítását szolgálja.  
A KJT az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU szabályozásra, a már elkészített egyéb 
stratégiákra, tervekre, programokra épül. Ezek között egyik alapdokumentum az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK). Az OFTK-ban 
megfogalmazva a 2014-2020. tervezési ciklus célja „a fenntartható, magas hozzáadott értékű 
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés”. A vízgazdálkodásnak a 
KJT szerinti fő célja, ennek a növekedésnek az elősegítése a fenntartható gazdaságtámogató 
vízgazdálkodás eszközeivel, összhangban a korszerű klimatológiai és ökológiai 
felismerésekkel.  
A KJT – a lefolytatott közigazgatási egyeztetést követőn – közigazgatási államtitkári szinten 
elfogadásra került. 
 
Árvízvédekezés 
 
a) Árvízi Kockázatkezelési projekt 
 
Az Európai Unió 2007-ben elfogadta az árvízkockázatok kezeléséről szóló irányelvet 
(2007/60/EK irányelv az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről, 
továbbiakban: EU Árvízi irányelv), amelyhez Magyarország is csatlakozott. A követelmények 
végrehajtása – a KEOP árvízkockázat-kezelési konstrukció keretében – három fázisban 
(módszertani, előkészítő munkák; előzetes kockázatbecslés és az országos 
veszélytérképezéshez szükséges adatok beszerzése; az országos veszélytérképek, a kockázati 
térképek és a stratégiai kockázatkezelési tervek készítése) valósult meg, mellyel az EU 
irányelv követelményei határidőre teljesültek. 
 
A 2015-ben elkészült árvíz-kockázatkezelési tervek és az intézkedések összessége a vizek 
többletéből (árvízveszélyből) eredő kockázat kezelésének valamennyi szempontjára 
kiterjednek.  
A kockázatkezelési intézkedések három csoportba sorolhatók. Az intézkedések  

− csökkentik az elöntés veszélyét;  
− csökkentik a területhasználat intenzitását, a kitettség csökkentésével az érintett 

vagyonértéket;  
− csökkentik a területhasználat elöntésnek való érzékenységét.  
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A kockázatkezelési intézkedések a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló jogszabály 
szerint megvalósuló környezeti célkitűzésekkel és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel 
összhangban kerültek meghatározásra. 
 
A Kormány 2016 márciusában elfogadta Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési 
Tervét. Elkészült és az EU részére benyújtásra került a nemzeti országjelentés (EU Flood 
Directive Report), amely egyben az EU Árvízi Irányelv első ciklusának lezárását jelentette. 
Ezt követően megkezdődtek az Árvízi Kockázatkezelési projekt első felülvizsgálatának 
előkészítési munkái, amelyet az EU Árvízi Irányelv ír elő. 
Ezen belül elkészült „Az előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a 
kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata” c.projekt megalapozó tanulmánya (PMT). 
 
b) Árvízi Interaktív Térkép 
 
A vízügyi ágazat célkitűzése volt, hogy az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati 
terv projekt keretében készített árvízi elöntési- és veszélytérképek elérhetőek legyenek a 
statikus dokumentációk mellett dinamikus és interaktív formában is. 
Az interneten keresztül elérhető interaktív térkép elsősorban az árvízi kockázatkezelés 
legfőbb eredményeit mutatja be, a közérthetőségre törekedve. Egyrészt tájékoztatást ad az 
ország ártéri öblözeteinek elöntéssel veszélyeztetett területeiről, másrészt segítségével 
becsülhető, hogy ezeken a területeken az árvizek milyen nagyságú kárt okozhatnak. 
 
c) Nagyvízi Mederlezelési Tervek projekt 
 
A folyók medrében lezajló negatív folyamatok az árvízi szintek emelkedésén túl, az 
árvízvédelmi létesítmények biztonságának folyamatos csökkenéséhez vezettek. Ez a tény, 
valamint az árvízvédelmi töltések további emelésének exponenciálisan növekvő költségei 
szükségessé tették az árvíz helyének, a nagyvízi medernek a stabilizálását, további 
romlásának megakadályozását. Az árvizek biztonságos levezetése érdekében speciális 
hidrodinamikai modellezési eljárás segítségével optimalizálható a nagyvízi mederben az 
árvízlevezetés és a gazdasági, valamint lakossági tevékenység. A kidolgozott modellezési 
eljárás és az ezek alapján meghatározott intézkedések lehetővé teszik, hogy a nagyvízi meder 
fenntartottsága, levezető képessége stabilizálódjon, elkerülve az árvízszintek további 
emelkedését.  
 
A Nagyvízi Mederkezelési Tervek 67 folyószakaszra készültek el. Összességében 3000 km 
hosszban, 3000 km2 területre kiterjedően. A tervekben meghatározásra kerültek az árvíz 
szempontjából elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávok, valamint az áramlási 
holtterek. A 67 nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentáció alapján, a 
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 9. pontjában foglaltaknak megfelelően elkészült a 12 
miniszteri rendelet-tervezet.  
 
A rendelet-tervezetek elkészítését a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 13. §-ban – folyók 
nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályok – előirányzott tevékenységei előzték meg. 
 
d) Folyógazdálkodás 
 
A 2016. évben a legnagyobb kihívást a sokéves átlagot alulmúló vízszintek kialakulása 
jelentette. Új legkisebb vízszint rekordot a Dunán három vízmércén regisztráltak az év 
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folyamán. Árhullámok miatti árvízvédelmi készültség összesen 64 nap volt, melyből I. fokú 
31 nap, II. fokú 28 nap és III. fokú pedig 5 nap. 2016. március 3-án volt a leghosszabb a 
védekezésben lévő szakaszok hossza (1.254,5 km). 
 
A Balaton vízeresztése keretében 2016-ban a Sió mentén nem került elrendelésre 
árvízvédelmi készültség. 2016. február 12-től a BM OKF által elfogadott 2 éves próba 
üzemrend lépett érvénybe. 2016. november 9-én megkezdődött a Sió zsilip nyitása, és ezzel a 
téli szabályozási tartományba való eresztése és szinten tartása. 
 
Belvízvédekezés 
 
A 2016-os év nem tekinthető belvíz által sújtottnak, a jelentősebb elöntések kora tavasszal 
alakultak ki. Ekkor 12 vízügyi igazgatóság területén, 54 szakaszon volt belvízvédelmi 
készültség. Országosan 220 db szivattyútelep naponta 12 millió m3 belvizet emelt át a 
befogadókba, a védekezésben 704 fő vett részt. 
 
Sík- és dombvidéki vízrendezés 
 
Helyi vízkárelhárítás tekintetében a 2016. évben négy vízügyi igazgatóság területén történt 
intézkedés (Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság), összesen 
19 vízfolyás és tározó, valamint a Balaton mentén 29 települést érintően 339 napon keresztül 
volt érvényben elrendelt helyi vízkár elhárítási készültség. 
 
Tározás 
 
Egy országos tározó program előkészítése érdekében a 2015. év végén megkezdődött a 
nyilvántartott tározó létesítési lehetőségek felmérése és az öntözési igények alapján történő 
elemzése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a BM OKF és a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal bevonásával, amelynek eredményeként 447 db sík- és dombvidéki 
tározási lehetőségről – összesen 373.870 ezer m3 tározókapacitással – készült nyilvántartás. 
A 447 db tározási lehetőség közül 161 db esetében regisztrált az öntözési célú 
hasznosíthatóság, melyekre prioritási lista készült, ebből 85 rendelkezik legalább 
tanulmánytervvel és 15 db rendelkezik valamilyen szintű engedélyes tervvel. 2016-ban 
lehetőség nyílt további 9 db tározó tanulmánytervének elkészíttetésére, amely három vízügyi 
igazgatóságot (Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság) érint. 
 
Öntözés, mezőgazdasági vízszolgáltatás 
 
A Kormány a 2016. évben is prioritással kezelte az öntözéshez kapcsolódó feladatokat. Az 
öntözési idény megkezdése előtt, a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek üzemeltetésre 
történő felkészítése megtörtént. A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 
265.503 ezer m3 szolgáltatott vízmennyiséggel 1.625 vízjogi engedélyes öntöző- és 
halgazdálkodási létesítmény vízigényét biztosították a vízszolgáltatók, 100.651 hektár 
területen.  
 
Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját a 
114/2014. (IV. 3.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. 2016-ban a 
mezőgazdasági vízszolgáltatás alap- és változódíját 2016. szeptember 30-ig 100,0%-ban, 
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2016. október 1-től a szolgáltatási alapdíj 50,0%-ára kiterjedően a központi költségvetés 
biztosította, mely összesen 2.265,6 millió forint támogatást jelentett a vízhasználók számára.  
 
Az ENSZ sivatagosodás és aszály elleni küzdelméről szóló egyezményi (UNCCD) tagság és 
az ehhez kapcsolódó EU tanácsi munkacsoportban történő részvétel kapcsán a 2016. évben a 
Földművelésügyi Miniszétriummal (a továbbiakban: FM) együttműködésben nemzeti jelentés 
készült. Az UNCCD-t érintő 15.3 pont szerinti Fenntartható Fejlődési alcélhoz (földterületek 
leromlásának megakadályozása) kapcsolódó hazai jelentési kötelezettség előkészítésében 
kapcsolattartói szinten részt vettek a vízügyi igazgatóságok is. 
 
Az Országos Halgazdálkodási Tanácsról szóló 1379/2013. (VI. 27.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1278/2016. (VI. 7.) Korm. határozat szerint az OVF 1 fő delegálttal 
tagként vett részt az OHT munkájában. 
 
Társulati és önkormányzati kezelésű vízilétesítmények 
 
2014. január 1-jétől a kormányhivatali és társulati kezelésű művek átvétele kapcsán a vízügyi 
igazgatóságok 24.358 db vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelmet nyújtottak be az 
illetékes járási földhivatalokhoz, mely a kapcsolódó, ismert helyrajzi számok 93,2%-a. A 
benyújtott kérelmek 94,3%-a már bejegyzésre került, 5,4%-át elutasították, mivel azok nem 
feleltek meg a törvényi előírásnak, 0,3%-ban pedig folyamatban van a földhivatali eljárás.  
83 társulatból 79 társulattal kezdődtek meg a tárgyalások a műszaki átadás-átvételi 
megállapodások aláírására, 56 társulattal kötötték meg a vízügyi igazgatóságok a teljes 
átadandó vagyoni körre vonatkozóan az átadás-átvételi megállapodást. 
A Kormány az 1648/2016. (XI. 17.) Korm. határozatában forrást biztosított a vízgazdálkodási 
társulatok 2013. évi vízkár-elhárítási védekezési költségeinek megtérítésére (269,2 millió 
forint). 
 
Vízrajz – vízjelzés 
 
A vízrajzi monitoring hálózat üzemeltetését – több mint 8.000 mérőhelyen – a vízügyi 
igazgatóságok végzik, ehhez az OVF szakmai koordinációt biztosít. 
 
Az év elején kiadásra került az ME 10-536 „Vízrajzi állomások magassági helyzetének 
rendszeres ellenőrzése” tárgyú előírás, valamint a „Vízrajzi adatszolgáltatási szabályzat” 
(6/2016. Főigazgatói Utasítás). 
 
A 2015 tavaszán országosan bevezetésre került minőségirányítási rendszer – ISO 9001:2800 
szabvány szerinti – első auditjára 2016 áprilisában került sor, ahol valamennyi vízrajzi egység 
jól megfelelt a minőségirányítási rendszer követelményeinek.  
 
A Víz Keretirányelv (VKI) - kompatibilis monitoring pályázat (KEHOP) előkészítése 
megtörtént, felügyelete folyamatos. A pályázatból vízrajzi szakterületre fordítható keretösszeg 
mintegy 1.440,0 millió forint. 
 
Folyamatos a DWMS (Drought and Water Scarcity Management System – Operatív Aszály- 
és Vízhiány Kezelő Rendszer) projekthez kapcsolódó ügyek koordinálása. Az aszály-
monitoring rendszer jelenleg 8 vízügyi igazgatóságon 16 állomással került beüzemelésre. Az 
eszközök, a központi szoftver és a honlap rendeltetésszerűen működik.  
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Újraindult a szakágazat egyik legjelentősebb kiadványa, a Vízrajzi Évkönyv.  
 
2016. február 19-től letölthető a HYDROINFO applikáció Android operációs rendszerre. Az 
applikáció lehetőséget nyújt a gyors tájékozódásra a legfrissebb dunai, tiszai, drávai 
előrejelzésekről, a Duna vízgyűjtőjére vonatkozó főbb meteorológiai háttér információkról. 
2016. július 27-étől saját fejlesztésű mobil-applikációként elérhető iOS operációs rendszeren 
is. 2016. november elejére elkészült a HYDROINFO Sajó vízgyűjtőjének hidrometeorológiai 
viszonyait bemutató oldala, a sajo.hydroinfo.hu. Az oldalon megtalálható a Sajó vízgyűjtőjére 
vonatkozó összes fontos adat (a magyar és a szlovák területről egyaránt). 
 
Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási szakterület 
 
A Kormány elfogadta „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét” 
(VGT2), amelyet az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal tett közzé. A vízgyűjtő-
gazdálkodási terv stratégiai jellegű terv. Célja a 2000/60/EK Víz Keretirányelv szerinti vizek 
jó állapotának elérése, illetve fenntartása. A VGT2 tartalmazza az optimális (műszaki, 
szabályozási és gazdasági-társadalmi szempontú) intézkedési változatokat, meghatározva az 
intézményi feladatokat és megalapozva új programok indítását. 
 
A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai: 

− 2000/60/EK VKI végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. 
vízkészlet-gazdálkodási és vízvédelmi feladatok); 

− felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, 
összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával vízminőségi 
adatbázisok fejlesztésének szakmai felügyelete, adatszolgáltatás teljesítése az OKIR-
ból; 

− a VGT2-ről elektronikus jelentés készítése az EU Bizottságnak; 
− a Nitrát Irányelvben előírt harmadik Nitrát Országjelentés elkészítése a 2012-2015. évi 

beszámolási időszakról a FM-mel együttműködésben; 
− KEHOP 1.1.0. konstrukcióban „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring 

vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz 
Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, 
fejlesztése” című  projekt pályázati szakmai tartalmának elkészítése és a projekt 
végrehajtásának megkezdése; 

− az MFGI Vízföldtani Naplók készítési, Vízföldtani Adattár működtetési feladatainak 
szakfelügyelete; 

− a VizGeo projekt vízkészlet-gazdálkodási és vízminőségi almoduljainak üzembe 
helyezése, adatfeltöltések megkezdése; 

− a vízhasználatok nyilvántartásának szakterületi koordinációs feladatai (OSAP 1694, 
OSAP1375); 

− a felszíni és felszín alatti vízkészletekre vonatkozó vagyonkezelői feladatok szakmai 
felügyelete, koordinálása; 

− adatszolgáltatások az ICPDR, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek és egyéb 
nemzetközi szervezetek részére; 

− a szakértői közreműködés az EU Bizottság, illetve az ICPDR által működtetett 
munkacsoportokban; 

− a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok szakmai bizottságai tevékenységének 
támogatása. 
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Vízvédelem és Víziközmű 
 
A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik: 

− a 91/271/EGK Szennyvízkezelési irányelvvel kapcsolatos nemzeti jelentési 
kötelezettségek teljesítése, közreműködés az EU által indított PILOT eljárások 
megválaszolásában; 

− a nemzeti szennyvízprogram előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok 
koordinálásában és jelentések megalapozásában való közreműködés; 

− a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek 
felülvizsgálata, döntési javaslat előkészítése (2016-ban 51 db ügy kezelése); 

− a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Településsoros Jegyzék elkészítése;  
− az agglomerációs felülvizsgálatokkal összefüggő szakmai segédlet és terhelhetőség 

számítás kidolgozása; 
− a vízellátás, csatornázás szakterület műszaki és gazdasági alapadatainak gyűjtése, 

elemzése, adatbázisok gondozása (pl. OSAP 1376, OSAP 1378); 
− a szennyvíziszap hasznosítására vonatkozó adatok összehangolása; 
− a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE) és a Települési 

Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő 
adatgondozási, adat-karbantartási feladatok koordinálása; 

− a VKONLINE rendszerben az ipari vízgazdálkodás statisztikai adatgyűjtési felület 
elkészítésének szakmai irányítása, üzembe helyezése; 

− a 98/83/EK Ivóvíz irányelv feladataival összefüggésben az OVF és az Országos 
Közegészségügyi Intézet közötti adat- és információcsere elősegítésére 
együttműködési keret-megállapodás előkészítése; 

− a víziközmű kormányzati beruházások szakterületi koordinációja; 
− a távlati ivóvízbázisok kijelölésének felülvizsgálata; 
− az OKKP állami felelősségi körbe tartozó és a vízügyi igazgatóságok, illetve az OVF 

feladataként megjelenő kármentesítési beruházások, monitoring munkák befejezésére, 
illetékesség szerinti átadási lehetőségeire vonatkozó tevékenységek végzése; 

− a vízminőségi kárelhárítási tevékenységek irányítása, ügyeleti tevékenységek ellátása, 
valamint a vízminőségi riasztó rendszer szakfeladatainak ellátása, kárelhárítási 
gyakorlat végrehajtása (2016-ban: 41 db jelentős szennyezési esemény, 440 nap 
elrendelt készültségben töltve); 

− akkreditált mintavételi csoport kialakítása a vízügyi igazgatóságokon; 
− szakképzéssel kapcsolatos tevékenységek végzése; 
− a Natura 2000 területeken lévő vízügyi objektumok számbavétele, fenntartási tervek 

készítése. 
 
Informatika és Adattár 
 
Az alaptevékenységek keretében az alábbi feladatok valósultak meg: 

− a Vízügyi Informatikai Rendszer üzemeltetésének és fejlesztésének országos 
koordinációja; 

− a Védekezési Információs Rendszer, Vízügyi nyilvántartási és térinformatikai 
adatbázisok üzemeltetése; 

− a Vízügyi honlap-rendszer üzemeltetésének, tartalom frissítésének koordinálása. 
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Az OVF szakmai tevékenységének informatikai támogatása az alábbi feladatokat foglalta 
magában: 

− kiemelt feladatként a GEOINFO projekt üzembe helyezési munkáinak folytatása; 
− NTG átállás; 
− az Árvízi kockázatkezelés (ÁKK3) informatikai támogatása; 
− az árvízi és belvízi fokozat elrendelések folyamatos automatikus megjelenítése 

megkezdődött a vizugy.hu oldalon; 
− megkezdődött az öntözési kataszter kialakításában közreműködés – a Felszíni 

Mezőgazdasági Információs Rendszer rendszerterv és adatbázis felépítése;  
− a kijelölt automatizált vízmércékről a vízállások folyamatos automatikus 

megjelenítése a vizugy.hu oldalon; 
− közreműködés a vízminőségi adatszolgáltatások teljesítésében; 
− az ICPDR részére adatszolgáltatás; 
− közreműködés a Nemzetközi jelenési kötelezettségek teljesítésében; 
− a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE) és a Települési 

Szennyvíz Információs Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő 
adatgondozási, adat-karbantartási feladatok elvégzése; 

− közreműködés a Központi Vízügyi Adattár archiválásában (ManDa bevonásával); 
− adatköröket érintő szervezetek közötti megállapodások előkészítése és koordinálása. 

 
Nemzetközi – Határvízi együttműködés 
 
A hét szomszédos országgal meglévő, hatályos kormányközi megállapodásoknak megfelelően 
a határ menti vízügyi együttműködés feladatai – a munkatervekben rögzítetteknek 
megfelelően – az érintett vízügyi szervek között megvalósultak. 
 
Vízügyi közfoglalkoztatási feladatok 
 
A 2015. évi országos közfoglalkoztatási program (2015. március 1 - 2016. február 29.) 
keretében 13.813 fős átlaglétszám foglalkoztatásával, 18,2 milliárd forintos teljes 
programköltséggel, 1.586 települést érintve valósult meg.  
 
A 2016. évi országos közfoglalkoztatási program (2016. március 1 - 2017. február 28.) 15.000 
fős átlaglétszám foglalkoztatásával, 21,1 milliárd forintos tervezett teljes programköltséggel 
folyt. 
 
A Parlagfű irtási programban való aktív részvétel során országos akcióban négy alkalommal, 
összesen 33.162 fő vett részt, a munka keretében 31.279.135 m2 kaszálása történt meg. 
 
A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum digitalizálási és egyéb szakfeladatainak (23 
fő, 18,0 millió forint), valamint az OVF funkcionális feladatainak (28 fő, 28,3 millió forint) 
megsegítése közfoglalkoztatással történt.  
 
Közfoglalkoztatás történt a Térinformatikus programban (2016. július 1 – 2017. február 28. 
között, 1 fővel, 0,9 millió forint), valamint a MaNDA programjában 2015 októberétől az 
OVF-fel kötött határozatlan idejű keret-megállapodás keretében [VITUKI (Központi Vízrajzi) 
adattár digitalizálásának folytatása 19 fős átlaglétszámmal]. 
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Az OVF és BVOP közötti határozatlan idejű keret-megállapodás keretében, kilenc BV intézet, 
illetve hét vízügyi igazgatóság bevonásával, 78 fős egyidejű maximális létszámmal valósult 
meg közfoglalkoztatás.  
 
Az év során 2.194 fő, az országos programban résztvevő közfoglalkoztatott tudott 
elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, ebből 114 fő a vízügyi ágazatban. A 
közfoglalkoztatásnak köszönhetően jelentősen javult az ágazati kezelésben lévő területek, 
műtárgyak fenntartottsága. 
 
Projekt tevékenységek 
 
2016 I. negyedévében lezárultak a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszak 
projektjei, amelyben a vízügyi ágazat összesen 316 projektjének végrehajtása történt meg és 
mintegy 331.502,0 millió forint támogatás felhasználására került sor.  
 
Az európai uniós finanszírozású projektek vonatkozásában a 2007-2013-as időszak zárása 
mellett 2016-ban folytatódott a 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakban a 
vízügyi ágazat által kezelendő pályázatok támogatási kérelmeinek benyújtása. Az ÉFK 2016-
ban négyszer módosult, a jelenleg hatályos Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. 
határozat összesen 47 db olyan projektet nevesít – mintegy 281.950,0 millió forint értékben, – 
amelyek megvalósítása a vízügyi ágazat feladatköréhez tartozik.  
 
Az OVF 2016. december 31-ig 45 db támogatási kérelmet nyújtott be a KEHOP keretében, 
összesen 281.246,0 millió forint értékben. Támogatási kérelem jóváhagyására 42 db projekt 
esetében került sor. 2016. december 31-ig 39 db projekt támogatási szerződése megkötésre 
került, összesen 242.796,0 millió forint értékben. Tekintettel a rendelkezésre álló támogatási 
keretre, a műszaki prioritásokat figyelembe véve az OVF két projekt esetében („VTT Közép-
tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó”, valamint a „Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése”) 
elállt a támogatási szerződés megkötésétől. Ezek a projektek továbbra is szerepelnek a 
KEHOP-ÉFK-ban, annak érdekében, hogy a későbbiek során esetlegesen felszabaduló 
forrásokból megvalósíthatóak legyenek. 
A támogatási kérelmek minden esetben projektfejlesztésre kerültek benyújtásra. A 
megvalósítási költségek elszámolhatósága érdekében 2016. december 31-ig 11 db projekt 
támogatási szerződése fordult át megvalósítási szakaszba.  
 
A projektek megvalósításához szükséges jelentősebb közbeszerzések: 
 
A 2016-os évben 4 projekt esetében került sor a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó 
szerződés megkötésére. A megkötött szerződések értéke bruttó 38.265,0 millió forint volt. 
 
A mérnök, műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan 11 db szerződés került aláírásra 
bruttó 392,0 millió forint értékben.  
A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozat szerint a 
2016-os kifizetési cél összesen mintegy 267.000,0 millió forint volt a környezeti és 
energetikai fejlesztések esetében. Az OVF által 2016. december 31-ig lehívott támogatások 
összege közel 61.200,0 millió forint volt. 
 
KEHOP-ÉFK-ban nem szereplő projektek: 
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A 12 vízügyi igazgatóság a 2016. év végéig elsősorban nemzetközi forrásokra (INTERREG, 
IPA, ERDF stb.) nyújtott be támogatási kérelmet, míg az OVF-Duna Múzeum az EFOP-3.3.2-
16 konstrukció keretében is adott be pályázatot. 
A KEHOP-on kívüli pályázati lehetőségek esetében a vízügyi ágazat eddig 26 db támogatási 
kérelmet nyújtott be összesen 3.922,0 millió forint értékben. 
 
Közgyűjteményi feladatok 
 
A Duna Múzeum célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti 
emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán, természettudományos és 
műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás 
különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem 
iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az 
egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását. A múzeum gyűjteményei: tárgyi 
gyűjtemény, dokumentumgyűjtemény, tematikus gyűjtemény, műszaki dokumentációs 
gyűjtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűjtemény, könyvgyűjtemény, 
térképgyűjtemény, képeslapgyűjtemény, érem- és kisplasztika gyűjtemény. A Duna Múzeum 
Havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb 
vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti. 
 
A Vízügyi Levéltár a levéltári törvény és egyéb jogszabályok alapján őrzi, feldolgozza és 
kutathatóvá teszi a vízügyi-, környezet- és természetvédelmi szervek történeti értékű 
iratanyagát. Országos szinten ezen területek minden, a minisztériumi felügyelet alá tartozó 
intézményének iratkezelését ellenőrzi, jóváhagyja ezek iratkezelési szabályzatát, irattári tervét 
(az OVF-ét is), iratselejtezési jegyzőkönyveket.  
A Vízügyi Levéltárat 2016-ban 33 kutató 77 esetben kereste fel. Hivatalos megkeresésekre 73 
esetben történt válaszadás. Az állományrevízió során megtörtént rendezése, átdobozolása, 
jegyzékelése, mintaállványozása 10,3 iratfolyóméternyi személyi hagyatéknak, 7 
iratfolyóméternyi vízszabályozó- és vízgazdálkodási társulati iratnak, valamint 70 
iratfolyóméter VITUKI iratnak.  
 
Létszám alakulása 
 
2016. január 1-jén az OVF létszáma 193 fővel a 12 vízügyi igazgatóság létszáma 3.934 fővel 
indult. A vízügyi ágazat létszáma így 4.127 fő volt, ebből 1 státusz elvonásra került (KÉR 
rendszer fejezeten belüli átcsoportosítása miatt). A vízügyi ágazat számára átadott öntözéssel 
kapcsolatos feladatellátásra tekintettel a BM a vízügyi igazgatóságok létszámát 137 státusszal 
növelte meg. A BM továbbá támogatta az OVF belső szerkezeti átalakítását, mellyel új Önálló 
Osztályok kerültek kialakítására, valamint az informatikai terület átkerült a gazdasági 
főigazgató-helyettes irányítása alá.  
 
Ennek alapján az OVF létszáma az év végére 192 főre, a vízügyi igazgatóságok létszáma 
4.071 főre, azaz összesen cím szinten 4.263 főre módosult.  
 
Az előirányzatok alakulása 
 
2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási 
főösszege 26.664,7 millió forintról 92.852,9 millió forintra emelkedett. Az előirányzat 
változását 10.984,1 millió forint előző évi maradvány, 52.749,5 millió forint bevétel, valamint 
2.542,3 millió forint költségvetési támogatás növekmény okozta. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  169 606,1 26 577,0 26 664,1 92 852,9 61 129,8 36,0% 65,8% 

 ebből: személyi 
juttatás 

24 767,5 10 325,0 10 325,0 30 847,0 25 392,1 102,5% 82,3% 

Bevétel 135 223,1 2 940,7 2 940,7 55 690,2 88 510,2 65,5% 158,9% 

Támogatás 24 675,8 23 636,3 24 723,4 26 178,6 26 178,6 106,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

20 691,2 – 
 

10 984,1 10 984,1 53,1% 100,0% 

Létszám (fő)  17 632 4 127 4 127 4 126 17 223  97,7% 417,4% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 26 577,0 2 940,7 23 636,3 10 325,0 4 127 
Módosítások jogcímenként           
- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege  
(Céltartalékok terhére) 

315,9 0,0 315,9 248,8   

- 1493/2016. (IX. 15.) Korm. hat. végrehajtása 
(maradványok felhasználása, cafeteria) 

189,3 189,3 0,0 145,4   

- Fejezeten belüli átcsoportosítás (KÉR rendszer 
pénzügyi fedezetére) 

-3,8 0,0 -3,8 -3,0 -1 

- OVF részére előirányzat-átcsoportosítás a 
Tiszabezdéd Vízmű irányítástechnikai 
vezérlőrendszerek létesítésére és 
korszerűsítésére, valamint a Siófoki vízellátó 
rendszer ivóvízminőség javítására, 
vízbiztonságára (az Ivóvíz-minőség javító 
program fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

41,1 0,0 41,1 0,0   

- OVF részére előirányzat-átcsoportosítás a 
Tiszabezdéd Észak-Szabolcsi Regionális Vízmű 
és a hozzá tartozó 6 db víztermelő kútnál, a 4 db 
víztoronynál és a Mezőladányi nyomásfokozónál 
az irányítástechnikai rendszer kiépítése (a 
Balatoni regionális viziközmű-hálózat fejlesztése 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

7,5 0,0 7,5 0,0   

- FM és BM fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítás megállapodás alapján a 
talajvízszintek adatainak karbantartására, 
ellenőrzésére és szolgáltatására 

10,0 0,0 10,0 0,0   

- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő 
infrastruktúrális fejlesztésére a 2016. évi önerő 
finanszírozásáról (a XIX. Uniós fejlesztések 
fejezetből) 

40,4 40,4 0,0 0,0   
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- NFM-BM-ÉDUVIZIG között létrejött 
megállapodás fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás a Győr-Gönyű OKK 
infrastruktúrális fejlesztésére 

392,6 192,6 200,0 0,0   

- 2016. évi költségvetési törvényt módosító 
törvény 12. § (1) bekezdésével összefüggésben a 
Győr-Gönyű OKK infrastruktúrális 
továbbfejlesztésére 

1 087,1 0,0 1 087,1 0,0   

- Prémium évek program 2016. évi kiadásai 
[(8/2005. (II. 8.) PM rendelet]  
(Céltartalékok terhére) 

3,8 0,0 3,8 3,0   

- Előirányzat-átcsoportosítás az OVF-BM 
igazgatása között a Forrás rendszerrel 
kapcsolatos Support szolgáltatás fedezetére 

-26,2 0,0 -26,2 0,0   

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 10 984,1 10 984,1 0,0 1 783,6   
- Országos Közfoglalkoztatási Program miatti 
módosítás (2016. évi programok költsége a 
Munkaügyi központtal megkötött támogatási 
szerződések alapján; Közfoglalkoztatási 
mintaprogramok költsége) 

18 839,2 18 839,2 0,0 13 857,6   

- Ár-, belvíz és helyi vízkár elleni védekezés 
kiadásainak finanszírozása (Víz-, környezeti és 
természeti katasztrófa kárelhárítás elnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzatról biztosított forrás) 

1 526,4 1 526,4 0,0 515,1   

- 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat 
végrehajtása a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról 
(térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatás és 
halastavi feltöltésre vonatkozó többletforrás 
biztosítása) 

765,6 0,0 765,6 0,0   

- Sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése 
érdekében biztosított fedezet (Ivóvízbázis-
védelmi Program végrehajtása elnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzatról finanszírozva, a 
TIVIZIG és KDVVIZIG részére megállapodás 
alapján) 

20,5 0,0 20,5 0,0   

- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti és 
intézményi hatáskörben) 

1 035,0 1 035,0 0,0 156,4   

- Előirányzat-átcsoportosítás (saját hatáskörben 
kiemelt előirányzatok között) 

0,0 0,0 0,0 509,5   

- 1593/2016. (X. 28.) Korm. határozat 
végrehajtása (Cún-Szaporca holtág vízpótlása az 
Ős-Dráva Program keretében végrehajtott 
fejlesztés kapcsán szükséges többletforrások 
biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból) 

120,7 0,0 120,7 0,0   

- Lakáskölcsön nyújtása alkalamzottak részére 11,9 11,9 0,0 0,0   
- MVH-EMOGA (területalapú támogatások 
nyújtása a Vízügyi Igazgatóságok részére) 

83,6 83,6 0,0 13,0   

- A 2014. évi tavaszi és őszi árhullámok által a 
védművekben okozott károk helyreállítási 
feladatainak finanszírozásáról szóló 1576/2015. 
(IX. 4.) Korm. határozat végrehajtása 

36,5 36,5 0,0 0,0   

- 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozat 
végrehajtása (a rendkívüli migrációs helyzet 
kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére 
biztosított forrás)  

65,1 65,1 0,0 0,0   
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- 1965/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 
végrehajtása (a rendkívüli migrációs helyzet 
kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére 
biztosított forrás) 

15,1 15,1 0,0 1,6   

- Az öntözésfejlesztési beruházások 
elősegítéséhez szükséges Vízkészlet-
gazdálkodási Térségi Terv elkészítéséhez 
szükséges költségvetési fedezet biztosításáról 
szóló 1772/2016. (XII. 15.) Korm. határozat  

105,0 105,0 0,0 13,9   

- Ajka Város Önkormányzata és a KDTVIZIG 
megállapodása (az átvett belvízfolyások 
kezelésére) 

1,3 1,3 0,0 0,0  

- Projekttevékenység (KEOP és határvízi 
projektek évközi bevételeinek és kiadásainak 
rendezése) miatti módosítás 

30 608,1 30 608,1 0,0 3 277,1  

2016. évi módosított előirányzat 92 852,9 66 674,3 26 178,6 30 846,9 4 126 

 
A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 10.325,0 millió forint volt, a módosítások 
következtében 30.847,0 millió forintra növekedett. A személyi juttatások változásával 
egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.809,2 millió 
forintos eredeti előirányzata 6.589,0 millió forintra emelkedett. 
A személyi juttatások előirányzat változásait a 2016. évi bérkompenzáció (248,8 millió 
forint), a 2016. évi prémiumévek program (3,0 millió forint), az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. 
határozat (145,4 millió forint), intézményi többletbevételből engedélyezett módosítás (156,4 
millió forint), MVH-EMOGA területalapú támogatások (13,0 millió forint), az 1772/2016. 
(XII. 15.) Korm. határozat (13,9 millió forint), az európai uniós projektek menedzsment 
kiadásainak megtérítése (3.277,1 millió forint), az Országos Közfoglalkoztatási Program és 
közfoglalkoztatási mintaprogramok kiadásai (13.857,6 millió forint), IBH személyi kiadásai 
(1,6 millió forint), az előző évi maradvány igénybevétele (1.783,6 millió forint), ár- és 
belvízvédekezés túlóra személyi kiadása (515,1 millió forint), valamint egyéb módosítások   
(-3,0 millió forint: KÉR üzemeltetésére átadott létszám miatti átcsoportosítás; saját 
hatáskörben történt előirányzat-átcsoportosítás 509,5 millió forint) eredményezték.  
A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 25.392,1 millió forint, az előirányzat 
maradványa 5.454,9 millió forint volt, amely elsősorban közfoglalkoztatáshoz és európai unós 
projektekhez kapcsolódik. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a 
teljesítés 5.401,5 millió forintot, a maradvány 1.187,5 millió forintot tett ki. A kiadás a 
személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult. 
A vízügyi igazgatóságoknál év közben béren kívüli juttatás került biztosításra a 
belügyminiszter engedélye alapján nettó 80 ezer forint/fő keretösszeggel, amely év végére az 
1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat végrehajtásával és többletbevétel felhasználásával 
további nettó 60 ezer forint/fő összeggel emelkedett. 
 
A dologi kiadások eredeti kiemelt előirányzata 12.636,3 millió forint volt, a módosítások 
eredményeképp 31.524,5 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi 
tételek eredményezték: 

− A térítésmentes mezőgazdasági vízszolgáltatásra 
biztosított forrás 

765,6 millió forint 

− 2016. évi vízkár-elhárítási tevékenység (védekezés) 716,1 millió forint 
− Közfoglalkoztatási program miatti módosítás 2.877,1 millió forint 
− 1772/2016. (XII.15.) Korm. hat.végrehajtása (VGTT) 91,1 millió forint 
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A teljesítés a dologi kiadások előirányzaton 20.017,9 millió forint volt, amelyet az eredeti 
költségvetés terhére megvalósuló feladatok kiadásai (10.291,6 millió forint), a 
közfoglalkoztatási programok kiadásai (2.670,8 millió forint), a térítésmentes öntözővíz 
szolgáltatással összefüggő kiadások (688,2 millió forint), a projekt tevékenységek költségei 
(198,2 millió forint), a Kormány által biztosított többletforrás kiadásai (794,7 millió forint), az 
előző évi maradvány terhére megvalósított feladatok (5.102,1 millió forint), valamint az 
intézményi többletbevételekhez kapcsolódó dologi kiadások (272,3 millió forint) 
eredményeztek. A dologi kiadásokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.  
 
Az egyéb működési célú kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, a módosított 
előirányzata 236,4 millió forintot tett ki, amelyhez 173,4 millió forint pénzügyi teljesítés 
kapcsolódott. Az előirányzat változásait a határvízi projektekhez tartozó továbbutalások (15,1 
millió forint), a különféle befizetési kötelezettségek (71,0 millió forint), a fel nem használt 
támogatások visszafizetései (62,2 millió forint), az IBH-hoz kapcsolódó előirányzat 
módosítások (78,0 millió forint), a területalapú támogatás (2,6 millió forint) és a 
szakszervezeti és civil szervezetek támogatásai (7,5 millió forint) együttesen eredményezték. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 806,5 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-
módosításokkal 23.026,9 millió forintra emelkedett. 
Az előirányzat alakulását az alábbi tételek módosították jelentős mértékben:  

− az EU által finanszírozott projektek (16.306,1 millió forint); 
− intézményi többletbevételből (158,8 millió forint); 
− intézményi átcsoportosításból (808,5 millió forint); 
− a Közfoglalkoztatási Programban tervezett beruházások (kisgépek, egyéb eszközök, 

járművek 177,6 millió forint); 
− a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira önrész (40,4 

millió forint); 
− 1593/2016. (X. 28.) Korm. határozat szerinti Cún-Szaporca holtág vízpótlása (120,7 

millió forint); 
− Tiszabezdéd Vízmű irányítástechnikai vezérlőrendszerek létesítésére és 

korszerűsítésére, valamint a Siófoki vízellátó rendszer ivóvízminőség javítására, 
vízbiztonságára biztosított támogatás (41,1 millió forint); 

− Tiszabezdéd Észak-Szabolcsi Regionális Vízmű és a hozzá tartozó 6 db víztermelő 
kútnál, a 4 db víztoronynál és a Mezőladányi nyomásfokozónál az irányítástechnikai 
rendszer kiépítése (7,5 millió forint); 

− a talajvízszintek adatainak karbantartását, ellenőrzését és szolgáltatását biztosító FM 
és OVF közötti megállapodás (10,0 millió forint); 

− BM/9584-3/2016 (sérülékeny vízbázisok biztonságba 
helyezése) 

13,3 millió forint 

− Intézményi többletbevételből engedélyezett 
előirányzat módosítás 

727,9 millió forint 

− Intézményi előirányzat csökkenés -30,0 millió forint 
− Szoftverüzemeltetés (FORRÁS SQL) -26,2 millió forint 
− Intézményi költségvetésen belül átcsoportosítás -1,652,2 millió forint 
− Projektek miatti módosítás 9.887,7 millió forint 
− 2015. évi maradvány igénybevétele 5.517,9 millió forint 
Összesen 18.888,3 millió forint 
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− a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztési feladataira az NFM-től átvett 
forrás felhasználása (1.479,7 millió forint); 

− 2015. évi maradvány igénybevétele (3.070,0 millió forint). 
 
A teljesítés a beruházások vonatkozásában 9.557,9 millió forint, az előirányzat maradványa 
13.469,0 millió forint volt. 
 
Felújításokhoz kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett a szerv, az éves 
folyamatok eredményeként az előirányzat 299,4 millió forintra emelkedett. 

Az előirányzat változásait gátőrházak, szakaszmérnökségek felújítása (222,0 millió forint), 
gépjármű felújítás (14,8) millió forint, valamint az ezen kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó 
fizetendő általános forgalmi adó (62,6 millió forint) együttesen eredményezték. A 
felújításokhoz kapcsolódó teljesítések 2016. évben 265,3 millió forintot tettek ki. 

Az egyéb felhalmozási kiadásoknak nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 
329,7 millió forint volt. Az előirányzat változásait a dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó 
előirányzatok (11,9 millió forint), fel nem használt támogatás visszafizetése (101,9 millió 
forint), a határvízi projektekhez tartozó tovább utalások (166,0 millió forint) és a zöldesítéssel 
kapcsolatos területalapú támogatások (49,9 millió forint) együttesen eredményeztek. Az 
egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések a 2016. évben 321,7 millió forintot 
tettek ki. 

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 2.940,7 millió forint, a módosított előirányzat 
55.690,2 millió forint, a teljesítés 88.510,2 millió forint volt.  
 
A működési bevételek előirányzata 2.940,7 millió forintról 4.006,7 millió forintra nőtt, 
melyet az alábbi tételek eredményeztek: 

− mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja; 
− alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás; 
− töltésközlekedési engedélyek díja; 
− helyiségek bérbeadásának díjbevételei; 
− vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei; 
− vendégszoba hasznosításának díjbevétele; 
− alkalmazottak térítése; 
− közös üzemeltetésű épületek bevételei; 
− továbbszámlázott közüzemi díjak; 
− alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA; 
− alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapolás stb.); 
− áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.). 

 
A működési bevételek 3.903,2 millió forint összegben teljesültek. 
 
Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a működési célú támogatások 
államháztartáson belülről megnevezésű bevételek módosított előirányzata 34.389,5 millió 
forintra emelkedett, köszönhetően elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatói 
szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel, valamint a térítésmentes 
öntözés 2016. évi eredeti előirányzatán felül megkapott működési bevételeknek. A 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől megnevezésű bevételek 17.249,6 
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millió forintos bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak 
szerepet. 
 
A fenti működési és felhalmozási célú bevételek elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási 
Programhoz, a KEOP projektekhez (pl. ivóvízminőség-javítás, állami tulajdonú árvízvédelmi 
fejlesztések, vízi infrastruktúra kiépítése, komplex vízvédelmi beruházások, monitoring 
rendszerek fejlesztése, ivóvízbázis-védelem, szennyezett területek kármentesítése stb.), 
kikötőfejlesztési, valamint vízkárelhárításhoz és öntözéshez kapcsolódó projektekhez 
kötődnek. 
 
A 2015. évi előirányzat-maradvány tárgyévi felhasználásához 10.984,1 millió forint 
előirányzatosítása történt meg, melyből 10.333,1 millió forint összeg került pénzforgalmi 
teljesítésre. A felhasználás a következő tételeket tartalmazza: 

− az Országos Közfoglalkoztatási Program és a különféle – nagyrészt európai uniós – 
forrásból finanszírozott projektek,  

− a BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű 
előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt 
támogatások visszafizetési kötelezettsége,  

− a 2015. év végéről áthúzódó, ki nem egyenlített számlák kifizetése, valamint  
− a 2007-2013. évi európai uniós allokáció szerinti nagyprojektek pénzügyi zárása utáni 

kötelezettségek finanszírozása. 
 
A 2016. évben keletkezett maradvány 64.543,1 millió forint, amely az intézményi és 
vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A maradványból 
64.393,3 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt:  

− a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból 
finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek előirányzat maradványa, 

− a Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő 
beruházások előirányzat maradványa; 

− a BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű 
előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt 
támogatások visszafizetési kötelezettsége,  

− 2016. évben ki nem fizetett számlák összege, 
− a 2007-2013. nagyprojektek pénzügyi zárása utáni várható kötelezettségek biztosítása. 

 
A gazdálkodás és a vagyonváltozás  
 
A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek 
mérleg szerinti értéke 2016. december 31-én 456.749,5 millió forint, amely az előző évi 
értéknél 801,7 millió forinttal kevesebb. A befektetett eszközök értékének csökkenése az 
elszámolt amortizációból adódott. 
 
A készletek állománya egy év alatt lényegesen nem változott, 38,9 millió forinttal emelkedett. 
 
A követelések állománya jelentősen, 865,3 millió forinttal emelkedett. A változás alapvető 
okát a KEHOP nagyprojektekre adott előlegek növekedése képezte. 
 
A pénzeszközök állománya jelentősen, 51.578,9 millió forinttal emelkedett. A növekedés oka 
az európai uniós és az egyéb pályázati források előlegeinek folyósítása volt. 
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A kötelezettségek állománya egy év alatt 479,9 millió forinttal csökkent, amely a 
nagyprojektek pénzügyi zárásának a következménye. A záró kötelezettség állomány jelentős 
része az intézményi működéshez kapcsolódott (a tárgyév december havi működéséhez 
kapcsolódó, nem lejárt tételek szerepeltek). 
 
A vállalkozási tevékenység bemutatása 
 
Az OVF, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság a 2016. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 10 területi vízügyi 
igazgatóság igen. 
Főbb vállalkozási tevékenységek: 

− Mérnöki szakvélemények készítése; 
− Vízrajzi adatszolgáltatások; 
− Mederfelmérés; 
− Fűtermés gépi kaszálása; 
− Gép, gépi berendezés gyártása; 
− Ipari gép, berendezés javításából származó bevételek; 
− Vízi szállításból származó bevétel; 
− Kaszálási feladatok ellátásából származó bevétel; 
− Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése; 
− E.ON gázerőmű részére nyújtott hűtővíz biztosítás; 
− Kamerás csővizsgálatok. 

A vállalkozási tevékenység árbevétele 647,8 millió forint, a vállalkozási tevékenység 
megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 584,9 millió forint volt. A vállalkozási 
tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították a 
szervek. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 

- A szerveknek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt. 
- A szervek felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány, társaság nem állt. 
− A szervek letéti számlával nem rendelkeztek. 

 

18. cím: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 721473 
Honlap címe: www.kekkh.gov.hu  
 
A KEK KH az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása alá tartozó jogi személy volt, 
központi hivatalként működött központi költségvetési szervként, feladatait a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről 
szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján 
látta el.  
 
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) bekezdésében 
meghatározott irányítási jogköröket – a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 
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ügycsoportok kivételével – a belügyminiszter gyakorolja a BM Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasításban foglaltaknak megfelelően.  
 
A KEK KH irányítását a Ksztv. 2. § (3) bekezdése alapján a Rendelet 4. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott ügycsoport tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter, míg a 
Rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ügycsoport tekintetében a 
belügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter együttesen gyakorolta.  
 
A KEK KH a nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelőjeként 
és adatfeldolgozójaként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének meghatározó 
szerve volt, hatósági feladatokat látott el, emellett adatszolgáltatással és informatikai 
szolgáltatások biztosításával támogatást nyújtott más szervezetek munkájához. 
 
A KEK KH adatkezelőként vezette, illetőleg adatfeldolgozóként működtette: 

- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását; 
- a központi úti okmány-nyilvántartást; 
- a szabálysértési nyilvántartást; 
- a közúti közlekedési nyilvántartást; 
- a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány nyilvántartást; 
- az elektronikus anyakönyvi nyilvántartást; 
- a Schengeni Információs Rendszer nemzeti alrendszerét (N.SIS); 
- a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kötvénynyilvántartást; 
- egyéni vállalkozók nyilvántartását; 
- bűnügyi nyilvántartást; 
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási adatbázist; 
- a Központi Címregisztert; 
- az ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartást; 
- a központi idegenrendészeti nyilvántartást. 

 
Az elektronikus nyilvántartásokból széles körben teljesített adatszolgáltatást a közigazgatási 
szervek, az üzleti szféra, valamint az állampolgárok részére. 
 
A KEK KH kiemelt feladatai közé tartozott az informatikai támogatás biztosítása a 
választások és a népszavazások lebonyolításához, valamint a nemzeti konzultációhoz. 
Biztosította az okmányirodák és kormányablakok feladatainak ellátásához szükséges 
technikai eszközöket, biankó okmányokat, tartozékokat, kellékeket.  
 
Fentieken túl a KEK KH működtette a közigazgatás szempontjából kiemelt jelentőségű 
okmányirodai hálózatot, illetve a legnagyobb állami okmánykiállítóként tevékenykedett. 
 
A KEK KH az alábbi okmányokat állította ki:  

- személyazonosító igazolvány, 
- útlevél, 
- vezetői engedély, 
- személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány, 
- magyar igazolvány, 
- forgalmi engedély, 
- törzskönyv, 
- egyéni vállalkozói igazolvány, 
- hatósági erkölcsi bizonyítvány. 
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A KEK KH ellátta  

- az Európai Unió tagállamainak nemzeti bíróságai által magyar állampolgárokkal 
szemben hozott ítéletek nyilvántartását, 

- a Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB 
Titkárság),  

- az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére, monitoringjára vonatkozó 
feladatokat, valamint Személyes Ügyfélszolgálati Főosztályt (korábban Központi 
Okmányiroda) működtette, 

- a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) kapcsolatos 
feladatokat, továbbá  

- az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal, KÜ) feladatait.  
 

Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a KEK KH jogutódlással a BM igazgatása 
szervezetébe integrálódott. A KEK KH 2016-ban is számos szakrendszeri jogszabálykövető 
és új fejlesztést hajtott végre. Az alábbiakban kiemelésre kerültek az év jelentősebb 
eredményeinek minősülő, hivatali és projekt keretekben végrehajtott fejlesztések. 
 
Szakrendszeri/rendszeri és ahhoz kapcsolódó kiemelt fejlesztések: 
 
Személyiadat- és lakcímnyilvántartás (SZL) fejlesztései között 

− a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 1. és 2. §-ának 2014. március 15-étől hatályos 
módosítása értelmében szükséges volt megoldani, hogy a Nemzeti Választási 
Rendszer (NVR) és az SZL közötti kommunikáció útján az NVR-ben rögzített 
kérelmek eljussanak az SZL-be. 

− Az SZL egyszerűsített honosítással kapcsolatos fejlesztései: 
= Az egyszerűsített honosítási eljárásban résztvevők állampolgársági eskü 

letételének rögzítése lehetővé vált az SZL-ben a KEK KH-s ügyintézők részére, 
valamint biztosításra került ezen állampolgárok honosítási eljárásukkor hibásan 
rögzített születési idő, illetve neme adat javításának lehetősége. 

= Egyszerűsített honosításban résztvevő, SZL-ben szereplő személyek esetén a 
születési hely átadása a SZIG gyártásnak. Javításra került az egyszerűsített 
honosítási rendszer bevezetése előtti egyszerűsített honosított tételek 
bekerülésének oka, valamint az egyszerűsített honosítási rendszerben BÁH adatok 
nélküli beléptetés biztosítása a KEK KH részére. 

= Megvalósult a Kormányhivatalok részére anyakönyvi feladatok ellátása érdekében 
az ASZA rendszer SZL feldolgozás ágában az az illetékességi kör, amellyel 
anyakönyvi változásokat tudnak bejegyezni; továbbá minden olyan jogosultságuk 
beállítható lett, amellyel anyakönyvezést tudnak végrehajtani. Az ellenőrzések 
tekintetében részben megvalósításra került a már rögzített bizonylatokba történő 
kormányhivatali betekintés is. 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása miatt a lakcímigazolvány 
tárgyánál fogva illetékmentes lett, azaz minden azzal kapcsolatos eljárás 
illetékmentessé vált. 

 
A Schengeni Információs Rendszer (SIS) továbbfejlesztése (2016. július) keretében 
megvalósított feladatok: 

- Horvátország SIS rendszerhez történő csatlakozásával kapcsolatos feladatok.  
- A CS.SIS rendszer 8.0-ás verziójából származtatható lekérdezési formák kerültek 

módosításra, új verziók pedig beillesztésre. 
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A Bűnügyi rendszer (HCR) fejlesztése (2016. december) során megvalósult 

- a nyilvántartás adattartalmának módosítása, adatmigrálás; 
- a HCR és szakértői nyilvántartás (BSZKI), illetve a HCR felé adatközlő rendszerek 

(ORFK – CSINY, BVOP – KalodaWS) közötti kommunikáció kialakítása. 
 
Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (SZNYR) fejlesztésével (2016. augusztus) megoldottá 
váltak a 2016-tól érvénybe lépő törvényi és egyes BM rendelet-módosításokból 
származtatható informatikai feladatok az SZNYR rendszerben. 
 
Arcképelemző rendszer kialakítása: 

- Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi 
CLXXXVIII. törvény értelmében a belügyminiszter irányításával létrehozásra került 
az arcképprofil nyilvántartás. 

- 2016. március 15-ével támogathatóvá vált az ismeretlen személyek 
személyazonosságának megállapítása az erre a célra létrehozott Arcképelemző 
Központ felé irányuló kérelmek beadásával. 

 
Elektronikus anyakönyvi Rendszer (EAK) fejlesztése eredményeként megvalósult 

- az EAK rendszerben nyilvántartott adatok minőségi elemzése és az adatok 
minőségének javítása, 

- a felhasználók munkavégzését segítő ergonómiai fejlesztések, 
- a rendszer meglévő funkcióinak továbbfejlesztése, 
- az oktatás támogatása, 
- az EAK rendszer módosítása a KSH részére átadott adatkörök tekintetében (bővítés és 

automatizálás), valamint 
- a konzulátusokon dolgozó konzulok anyakönyvet érintő feladatainak elvégzését célzó 

fejlesztések. 
 
A Vezetői Engedély Rendszer (VEN) fejlesztése során 

- beépítésre kerültek új ellenőrzések, hogy az új feltételeknek megfelelően fogadja el az 
egyes kategóriákat, tekintettel arra, hogy 2016. február 17. napjától 
= a 18. életév betöltésétől már nem csak a „C”, hanem a „CE”, a „D1” és a „D1E” 

kategóriás jogosítvány is, 
= a 21. életév betöltésétől pedig már nem csak a „D”, hanem a „DE” kategóriás 

jogosítvány is megszerezhető, illetve 
- a bürokráciacsökkentés keretében illetékmentes lett az első kiadás, a családi állapot 

változása miatti névváltozáshoz kapcsolódó csere és az eltulajdonítás miatti pótlás is. 
 
Járműnyilvántartás és a hozzá kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése keretében 

- átdolgozásra került a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) számára a meglévő 
kiszolgáló rendszer bővítése, átalakítása megtörtént, illetve a jármű-nyilvántartás 
autópálya kiszolgáló ága (LEKSZ), 

- megvalósult a JÁROK-NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) informatika kapcsolat 
átdolgozása a járművek műszaki adatlapjának elektronikus feldolgozásának 
biztosításával, 

- megtörtént a PARKIG rendszer kibővítése, ezáltal a parkolási igazolvány elektronikus 
cseréjének implementálása, 

- elkészült az új jármű fajták, kategóriák és jellegek kezelésének módosítása, illetve 
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- lefejlesztésre került az egységes útdíj mentességi rendszer (E-UMR), amely a 
nyilvántartott adatok alapján a Nemzeti Útdíj Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) felé web-
service kapcsolaton keresztül, a mentességi adatok tekintetében adatszolgáltatást 
biztosít. 

 
Az okmányirodai logisztikai és pénzügyi rendszer (STB), valamint a hozzá kapcsolódó 
modulok továbbfejlesztési igényeinek megvalósítása: 

- PINPAD nyilvántartás módosítása; 
- az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (EFER) csatlakozott az Unicredit 

Bank, az Országos Bírósági Hivatal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV); 
- a Kincstár által az EFER részére naponta átadott állomány IG2 formátumban is 

feldolgozható; 
- a személyazonosító igazolványokhoz tartozó PIN borítékok külképviseleteken történő 

kezeléséhez a megfelelő adatok és a szükséges funkciók biztosítása valósult meg az 
STB Biankó rendszerben; 

- a bankkártyás fizetés biztosítása a kormányablakokban, illetve a kártyás fizetés 
egységes kezelése valósult meg; 

- az Rt. Logisztika rendszerben a túra útvonalak alábontása, kezelése, a szortírozó gép 
által előállított állományok befogadásának biztosítása valósult meg; 

- megvalósult a KEP rendszerben a gyorsított útlevélhez kapcsolódó fizetések kezelése.   
 
Ügyfélkapu (ÜKAPU) rendszer továbbfejlesztése keretében 

- megvalósult a korábbiakban kétféle ügyfélkapu regisztrációs alkalmazás 
egységesítése, az oktatási környezet kialakítása, a történeti adatállomány 
hozzáférhetővé tétele és több, a regisztrációhoz, illetve az ügyintézéshez kapcsolódó, 
azt hatékonyabbá tevő funkció kialakítása; 

- lehetségessé vált az ügyfélkapu regisztráció törlése a felhasználó kérésére („Törlés 
ügyfél kérésére”) vagy elhalálozása okán („Törlés elhalálozás miatt”), különböző 
funkciógombok bevezetésével (ezen módosításnak megfelelően a „Történeti 
adatállomány lekérdezése” menüpont alatt is megjeleníthetővé vált, hogy a törlésre 
milyen okból került sor); 

- szintén a feladathoz kapcsolódóan „Nyilatkozat ügyfélkapu megszüntetéséhez” 
iratminta megjelenítése és nyomtatása is lefejlesztésre került. 

 
A Webes Ügysegéd (WÜ) alkalmazásban elérhető szolgáltatások körének bővítésével 
megvalósult: 

- 2016 januárjában az Okmánystátusz lekérdezés:  
A szolgáltatás használatával az állampolgárok naprakész információkat szerezhetnek 
az igényelt személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy vezetői engedély okmányok 
aktuális gyártási állapotáról. A szolgáltatás díjmentes és az alkalmazásban 
használatához elektronikus azonosítás nem szükséges; 

- szintén 2016 januárjában SZL adatletiltás, illetve SZL adatletiltás visszavonása: az 
állampolgárok díj- és illetékmentesen benyújthatják az adataik szolgáltatását korlátozó 
nyilatkozatot, illetve a korábban megtett korlátozó nyilatkozatnak visszavonását 
tartalmazó kérelmet. Az alkalmazásba történő belépés a Központi Azonosítási 
Ügynökön (a továbbiakban: KAÜ) keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos Azonosítási 
szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval tehető meg; 

- 2016 februárjában Időszaki értesítésre vonatkozó rendelkezéssel kapcsolatos 
ügyintézés:  
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Jelenleg az ügyfelek a Részleges Kódú Telefonos Azonosítás eseményeiről kaphatnak 
díjmentesen értesítést elektronikus levélcímükre meghatározott időszakonként. Az 
alkalmazásba történő belépés a KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos 
Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval tehető meg; 

- 2016 márciusában Webes Ügysegéd Autoszkóp támogatása:  
A NISZ Zrt. fejlesztése az Autoszkóp mobil alkalmazás kialakítása. A KEK KH által 
szolgáltatott adatokért az igazgatási szolgáltatási díj fizetése a Webes Ügysegéd EFER 
VPOS fizetési modulján keresztül kerül megvalósításra; 

- 2016 júliusában Adatváltozásról értesítés küldése:  
A szolgáltatás kialakítására a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes 
adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosítás 
eredményeként került sor. A Webes Ügysegéd az online adatváltozás-bejelentést adott 
szervezet Hivatali Kapujának küldi meg. Az alkalmazásba történő belépés a KAÜ-n 
keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó 
regisztrációval tehető meg; 

- 2016 augusztusában az útlevél gyorsított eljárásban történő igénylése:  
Normál eljárás mellett az okmányok pótlására, illetve igénylésére gyorsított eljárásban 
(3 napos vagy 7 napos határidőn belül) is lehetőség van. Az alkalmazásba történő 
belépés a KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra 
vonatkozó regisztrációval tehető meg; 

- 2016 szeptemberétől a személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának, 
megsemmisülésének bejelentése:  
Az okmány elvesztése, eltulajdonítása, vagy megsemmisülése esetén díj- és 
illetékmentesen megtehető ennek bejelentése. Az alkalmazásba történő belépés a 
KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó 
regisztrációval tehető meg; 

- szintén 2016 szeptemberétől a mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványának pótlása, illetve cseréje:  
A szolgáltatás segítségével a végleges állapotú mozgásában korlátozott személyek 
mentesítésre kerülnek a személyes ügyintézés alól. Az alkalmazásba történő belépés a 
KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó 
regisztrációval tehető meg; 

- 2016 októberében Webes Ügysegéd KAÜ támogatásának kialakítása:  
A felhasználók az alkalmazást a KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos 
Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval is igénybe vehetik. 

 
OkmányApp mobil alkalmazásban elérhető szolgáltatások körének bővítése 

- 2016 októberében 
= Gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás: a szolgáltatás használatával a felhasználók 

lekérdezhetik egy vagy több gépjármű bizonyos műszaki adatait (adatigénylés), 
valamint kérhetik azok egyezőségének vizsgálatát (adategyezőség). A lekérdezés 
során a felhasználók minden, az adatigénylés körébe tartozó műszaki adatot 
megkapnak, amennyiben arra vonatkozóan tartalmaz adatot a nyilvántartás. Az 
alkalmazásba történő belépés a KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos 
Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval tehető meg. 

= Magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél elvesztés, eltulajdonítás, 
megsemmisülés miatti pótlása: az okmány pótlására az előző okmány 
érvényességi idejének lejáratán belül van lehetőség. Az alkalmazásba történő 
belépés a KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos Azonosítási 
szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval tehető meg.  
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= OkmányApp KAÜ támogatásának kialakítása: a felhasználók az alkalmazást a 
KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra 
vonatkozó regisztrációval is igénybe vehetik. 

- 2016 decemberében Személyazonosító igazolvány elvesztésének, eltulajdonításának, 
megsemmisülésének bejelentése:  
Az okmány elvesztése, eltulajdonítása, vagy megsemmisülése esetén díj- és 
illetékmentesen megtehető ennek bejelentése. Az alkalmazásba történő belépés a 
KAÜ-n keresztül Ügyfélkapu- vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó 
regisztrációval tehető meg. 

 
Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásának (EVNY) fejlesztése 

- Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdése során a megadandó adózási adatok 
NAV által bejelentett 2016-ra vonatkozó módosulások átvezetésre kerültek az EVNY 
rendszeren, a NAV-KSH interfészen és kapcsolódóan a WÜ megfelelő ágain. 

 
Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY) fejlesztése 

- Az ÖNY adatszolgáltatásának (ÖNY+) módosítása megtörtént oly módon, hogy 
többes Ügyfélkapu találatok esetében egy kérésre adott válasznál, ha a lekérdezett 
azonosítóból több mint egy van (pl. kettő Ügyfélkapu titkosított kapcsolati kód), az 
ÖNY+, az SAML interfészen keresztül a KAÜ felé több találatot ad vissza. 

 
Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) fejlesztése 

- A NEK-hez tartozó PKI kiszolgáló környezet megtervezéséhez, kifejlesztéséhez, és 
éles üzembe helyezéséhez szükséges volt a telepítési feladatok ellátása és a szükséges 
licenszek beszerzése. 

 
OSTERWEB Webes Ügysegéd (WÜ) felületére való áthelyezése 

- A WÜ-ben ki kellett alakítani egy új ügytípust („Okmánystátusz lekérdezés”). Ezen 
belül implementálni kellett a lekérdező, a lehetséges válaszok és a tájékoztató 
felületet, tehát szükségessé vált átalakítani a személyazonosító igazolvány (SZIG), az 
úti okmány (UTL) és a vezetői engedély (VEN) okmány-kérelmek aktuális 
státuszának lekérdezését biztosító internetes tájékoztató felületet a WÜ-ben. 

- A WÜ és az OSTER közti interfészeket ki kellett egészíteni az okmányigénylésekre 
vonatkozó lekérdezés és válaszinformációkkal. 

- A Statisztikai adatszolgáltatást bővíteni kellett a WÜ lekérdezések kimutatásával. 
- A WÜ előtti hálózati kommunikációban az OSTERWEB rendszerben is használt 

egyedi megoldású reverse-proxy funkciót biztosító alkalmazást kellett kialakítani. 
 
Effector rendszer továbbfejlesztése (2016 decemberéig) 

- Minőségbiztosítás keretében ügyfélhívások, operátori munka minőségbiztosítására 
való alkalmassá tétele a rendszernek. 

- Jogosultsági rendszer átalakítása. 
- A rendszer második szintű folyamattámogatásának tervezése és kialakítása. 
- Az IVR-hoz kapcsolódó részének kibővítése automatikus kérdések és rájuk adott 

ügyfélválaszok kezelésére. 
- A NAV által kért módosítások és új tájékoztató űrlap kialakítása. 
- Oktatási és Meto alrendszereinek fejlesztése. 

 
Központi Azonosítási Ügynök Szolgáltatás (KAÜ) kialakítása  
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- A KAÜ az azonosítási szolgáltatásokat az ügyintézést biztosító rendszerek felé 
összefogja és azonosító, illetve leíró adatokat továbbít az ÖNY-re támaszkodva. 
Azoknál a rendszereknél, amelyek nem csatlakoztak az ÖNY-hez, nincs olyan 
azonosító, amely biztosítaná az adott rendszerek felé a felhasználók azonosítását. 
A Kormány által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatásoknál azonban a 
szolgáltatónak ebben az esetben is adnia kell olyan egyedi azonosítót, amellyel az 
adott ügyfél tartósan azonosítható. 
A fejlesztés célja ezen azonosító biztosítása az ÖNY+ alkalmazás fejlesztésével, létező 
kapcsolatok és rendelkezésre álló adatok, eszközök, módszerek alkalmazásával. 
A megoldás illeszkedik az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (E-ügyint. tv.) 
szabályozott, 2017. január 1-től teljes funkció- és adattartalommal elérhető Központ 
Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) koncepciójához, illetve eleget tesz az 
Európai Bizottság 2015/1501 végrehajtási rendeletében előírt egyedi azonosító 
szolgáltatási kötelezettségnek is. 

 
IDR ISZL VÍZUM kapcsolat kialakítása 

- A BM BÁH által jelzett módosítási, kiegészítő fejlesztési igények alapján az IDR és 
ISZL rendszerek módosítása elsősorban Letelepedési engedély ügyekben és 
szakhatósági engedélyező oldal dokumentumkezelésének javítása, illetve az IDTV- 
VÍZUM Vízum rendszerkapcsolatban történtek módosítások. 

 
Elektronikus tároló elemet tartalmazó új személyazonosító okmányhoz (eSzemélyihez) 
kapcsolódó fejlesztések  

- Belső rendészeti felhasználás: Az új okmány egyes rendészeti feladatokat (pl. közúti 
ellenőrzés) is egyszerűbbé tesz. Az igazoltatást végző rendőr egy speciális, minősített 
mobilalkalmazással beolvashatja az igazolványt és lekérdezheti a nyilvántartásból az 
ahhoz tartozó információkat, ezzel hitelesítve az igazolványon olvasható adatokat. 
Ezzel a hatósági személyazonosítás egyszerűbbé válik. 

- Ügyfélkapu-regisztráció otthonról, kényelmesen: Az új igazolvánnyal otthonról, a 
www.ugyfelkapu.gov.hu oldalon is létre lehet hozni Ügyfélkapu fiókot. A 
regisztrációhoz csak az igazolvány számára és az egyszer használható, az okmánnyal 
együtt megkapott regisztrációs kódra van szükség. Az Ügyfélkapuval ezt követően 
számos ügyet elektronikus úton, személyes hivatali megjelenés nélkül is el lehet 
intézni. 

- Személyazonosító igazolvány érvényességének ellenőrzése gyorsan, biztonságosan: 
Az új személyazonosító igazolvány érvényességét az interneten, a Webes Ügysegéd 
(www.nyilvantarto.hu/ugyseged/) használatával bármikor, bárhonnan ellenőrizni lehet. 

- Gyorsabb, kényelmesebb határátlépés: Az új igazolvány úti okmány funkciója 
kényelmesebbé teszi az Európán belüli utazásokat, ugyanis (előzetes regisztráció után) 
minden olyan határátlépésnél felhasználható, ahol a schengeni, vagy más államközi 
egyezmények által szabályozott, tehát pl. zsilipkapus beléptető rendszerek üzemelnek. 
A zsilipkapus rendszerek használata az utazók kényelmét, a gyors határátlépést, 
valamint a várakozási idő rövidítését szolgálja. 

- PIN kód aktiválása, cseréje: Az új személyazonosító igazolvány azonosítási, illetve 
elektronikus aláírási funkcióit az első használat előtt aktiválni kell az ehhez tartozó, 
előre megadott PIN kódok segítségével. Az aktiválás után lehet beállítani az új 
kódokat. Az aktiválás és az új PIN kód megadása személyesen az okmányirodai és 
kormányablak ügyfélszolgálatokon lehetséges, azon állampolgárok számára pedig, 
akik rendelkeznek kártyaolvasóval, az eszemelyi.hu oldalon letölthető 
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(eszemelyi.hu/kartyaolvaso/kartyaolvaso_alkalmazas) eSzemélyi Kliens alkalmazás 
segítségével otthonról, elektronikus úton is lehetséges az aktiválás. 

- E-aláírás funkció és időbélyeg szolgáltatás: Az eSzemélyihez az állampolgárok 
díjmentes elektronikus aláírás (e-aláírás) és időbélyegzés szolgáltatást igényelhetnek. 
Az e-aláírás és az időbélyegzés szolgáltatás összefügg egymással: míg az e-aláírás azt 
igazolja, hogy ki írta alá a dokumentumot, addig az időbélyeg lényegében azt igazolja, 
hogy mikor történt az aláírás. Az eSzemélyihez nyújtott időbélyegzés szolgáltatás 
kizárólag az eSzemélyivel történő e-aláíráshoz vehető igénybe.  

- eNEK applet fejlesztése a közösségi közlekedési szolgáltatások támogatására: Az új 
okmány alkalmas az egyes közösségi közlekedési szolgáltatások támogatására, többek 
között a közlekedésben nyújtott szolgáltatások (pl.: bérlet, kedvezmények) 
igénybevételére is. Ennek feltétele, hogy a közlekedési szolgáltatóknál kialakításra 
kerüljenek a NEK online rendszerével kompatibilis informatikai megoldások. 

 
Az előirányzatok alakulása 
 
A 2016. évi költségvetési törvény alapján, a KEK KH a jóváhagyott költségvetési 
előirányzatokat az alapfeladatok és a szervhez jogszabályi, európai uniós, vagy egyedi 
feladatkijelölés alapján rendelt feladatok ellátására fordította. 
 
A szerv 2016. évi módosított kiadási előirányzata 49,6%-kal, vagyis 16.665,3 millió forinttal 
haladta meg az eredeti előirányzatot, amelyet nagy részben a 2015. évi maradvány, a KEK 
KH által kezelt európai uniós projektekre kapott források, valamint jogszabályi kijelölés 
alapján a szervhez rendelt feladatokra biztosított összegek alkották. 
 
A KEK KH a 2016. évben kormányzati hatáskörben 2.625,4 millió forint többlettámogatásban 
részesült az alábbiak szerint: 

- a 2016. évi bérkompenzációra biztosított forrás az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
és az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján, amely összesen 25,4 millió 
forintot jelentett; 

- az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat végrehajtása során, a 2015. évi maradványból 
biztosított 2.600,0 millió forint, amely az állóképes arckép azonosításra vonatkozó 
feladatok ellátásának finanszírozására szolgált. 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 36 976,8 33 594,9 33 594,9 50 260,2 50 234,1 135,9% 99,9% 
ebből: személyi 
juttatás 

3 504,8 3 721,3 3 721,3 4 051,9 4 051,9 115,6% 100,0% 

Bevétel 17 154,6 10 423,6 10 423,6 13 817,2 13 791,1 80,4% 99,8% 

Támogatás 22 277,2 23 171,3 23 171,3 27 695,4 27 695,4 124,3% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

6 292,6 – – 8 747,6 8 747,6 139,0% 100,0% 

Létszám (fő)  999 1 022 1 022 1 338 924 92,5% 69,1% 
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Előirányzat módosítások levezetése                adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 33 594,9   10 423,6   23 171,3   3 721,3   1 022 

Módosítások jogcímenként           

- 1226/2016. (V. 2.) és az 1765/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján a 2016. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) 

25,4   0,0   25,4   20,0     

- az 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat az 
állóképes arckép azonosításra vonatkozó 
feladatok ellátására 

2 600,0   0,0   2 600,0   104,8    

- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a 
KSZF részére KSZSZR üzemeltetésére 

-61,0   0,0   -61,0   0,0    

- Fejezeten belüli átcsoportosítás (KÉR 
üzemeltetése) 

52,8   0,0   52,8   41,6    

- BM igazgatása – KEK KH közötti 
megállapodás (illetmény különbözet) 

2,3   0,0   2,3   1,8     

- Az e-SZIG fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
megvalósítására (a Kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások terhére) 

2 036,9   0,0   2 036,9   53,9     

- NVI-BM-KEK KH közötti megállapodás (A 
2016.10.02-án tartandó országos népszavazás 
költségei fedezeténekbiztosítása; 
visszafizetéssel együtt) 

141,8   0,0   141,8   2,8     

- MK-BM-KEK KH közötti előirányzat-
átcsoportosítás (Tájékoztató kiadványok a 
kényszerbetelepítéssel és a népszavazással 
kapcsolatos tudnivalókról) 

104,4   0,0   104,4   8,4     

- MK-BM-KEK KH közötti előirányzat-
átcsoportosítás (Tájékoztató kiadványok 
terjesztése a kényszerbetelepítéssel és az 
egészségüggyel kapcsolatban) 

35,9   0,0   35,9   0,0     

- NVI-BM-KEK KH közötti megállapodás 
(2016.10.02-ai országos népszavazásra 
biztosított pótlólagos forrás) 

0,4   0,0   0,4   0,3     

- ME-BM-KEK KH közötti megállapodás (KÉR 
rendszer üzemeltetése) 

173,0   0,0   173,0   135,7     

- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítások 
a KÉR üzemeltetésére (IM, NFM, KKM, FM, 
EMMI)  

39,9   0,0   39,9   31,2    

- NVI-BM-KEK KH közötti megállapodás 
(Salgótarjáni időközi választások lebonyolítása) 

1,7   0,0   1,7   0,1    

- Fejezeti kezelésű előirányzatból átvett forrás 
(EFER rendszer működtetése) 

105,7   0,0   105,7   0,0    

- Átcsoportosítás az NBSZ részére, az állóképes 
arckép azonosításra vonatkozó feladatok 
ellátására 

-300,0   0,0   -300,0   0,0    

- Megtakarítás átcsoportosítása -435,1   0,0   -435,1   0,0    

- Többletbevétel előirányzatosítása 1 505,0   1 505,0   0,0   106,3    

- Bevételi elmaradás rendezése -352,4   -352,4   0,0   0,0    

- KÉR üzemeltetéséhez szükséges 
forrásbiztosítás [1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozat] 

1 407,1   1 407,1   0,0   1 105,0    
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- KÉR üzemeltetéséhez szükséges 
forrásbiztosítás az NGM, NFM, FM, és IM 
fejezeti megállapodások alapján 

13,9 13,9 0,0 13,9  

- Közfoglalkoztatotás finanszírozása 11,8   11,8   0,0   9,3     
- Miniszterelnöki Kabinetiroda 
levelezőrendszerének kialakítására forrás 
biztosítása a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezet terhére 

28,8   28,8   0,0   0,0     

- MK-BM-KEK KH közötti megállapodás 
alapján tájékoztató kiadványok terjesztése a 
kényszerbetelepítéssel és az egészségüggyel 
kapcsolatban 

577,5   577,5   0,0   0,0     

- Európai uniós projektek megvalósításához 
kapcsolódó források előirányzatosítása 
(KÖZOP, KHA, EKOP, ÁROP, TÁMOP, 
BBA)  

201,9   201,9   0,0   28,5     

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 8 747,6   8 747,6   0,0   235,6     

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0   0,0   0,0   -1 568,6     
2016. évi módosított előirányzat 50 260,2   22 564,8   27 695,4   4 051,9   1 338*   

* A 2015. évi kormányzati intézkedések, valamint a fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítások következtében a létszám 1.338 főre változott. 
 
A 2016. évben a személyi juttatások kiadási előirányzata 3.721,3 millió forint volt, amely a 
KEK KH összes kiadási előirányzatának a 11,1%-át alkotta. Az előirányzat évközi 
módosulása során ez az összeg 4.051,9 millió forintra növekedett, és 100,0%-ban teljesült.  
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásainak teljesítése 3.992,3 millió forint volt, amely 
tartalmazza a törvény szerinti illetményeken és munkabéreken kívül a nem rendszeres 
kifizetéseket (béren kívüli juttatásokat) is. A külső személyi juttatások teljesítése 59,6 millió 
forint volt, amely tartalmazta a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját 
foglalkoztatottak fizetett juttatásait és az egyéb külső személyi juttatásokat. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
2016-ban 930,3 millió forint volt, amely évközben 1.287,4 millió forintra módosult a 
személyi juttatások előirányzat növekedése miatt, teljesítése a személyi juttatások kiadásaihoz 
hasonlóan 100,0%-os, a KEK KH megszűnése okán. 
 
A KEK KH  létszámkerete a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest 1022 főről 1338 főre 
emelkedett. A tárgyév végi munkajogi létszám 924 fő volt. A KEK KH 2013-ban csatlakozott 
a közfoglalkoztatotti programhoz, amelynek célja a munkanélküliek munkaerőpiacra történő 
vissza-, illetve bevezetése.  
 
A KEK KH 2016. évi kiadásainak 63,4%-át a dologi kiadások alkották, amelyek a KEK KH 
alapfeladatainak ellátásához voltak szükségesek, illetve a jogszabályi, európai uniós vagy 
egyedi feladatkijelölés alapján a KEK KH-hoz rendelt feladatok ellátásához szükséges 
üzemeltetési költségeket tartalmazták. 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 25.831,1 millió forint, módosított előirányzata 
31.851,6 millió forint, teljesítése 31.851,6 millió forint volt, amely az alábbiakból tevődött 
össze: 
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Szakmai anyagok beszerzésére 4.326,7 millió forintot költött a KEK KH, amelyből: 
- okmánykiállítással kapcsolatos alapanyagok  

(okmánybiankók, speciális patronok, tonerek)  1.606,2 millió forint, 
- rendszámok  2.062,7 millió forint, 
- egyéb szakmai anyagok  657,8 millió forint.  

 
Üzemeltetési anyagokra a 2016. évben 81,2 millió forintot használt fel a KEK KH, amelyből: 

- irodaszer, nyomtatványbeszerzés  50,5 millió forint, 
- üzemanyagköltség  17,8 millió forint, 
- tisztítószerek, szociálhigiéniai eszközök  11,3 millió forint,  
- egyéb karbantartási és üzemeltetési anyagok költsége  1,6 millió forint volt. 

 
A kommunikációs szolgáltatások díja 9.990,1 millió forint volt, amelyből  

- az informatikai szolgáltatások igénybevételével (üzemeltetés  
támogatás, eszközbérlet, karbantartás stb.) kapcsolatos  
költségek összege  9.939,2 millió forint,  

- a telefonok használatának díja  50,9 millió forint. 
 
A 2016. évi közüzemi költségekre mindösszesen 229,2 millió forintot fizetett ki a KEK KH, 
amely összesen 8 telephely közüzemi költségeit tartalmazta. Szolgáltatásonkénti megbontása 
a következő:  

- gázenergia  43,5 millió forint,  
- villamosenergia  180,6 millió forint,  
- víz- és csatornadíj  5,1 millió forint. 

 
Bérleti és lízingdíjakra (telephelyek épületei, hivatali és okmányirodai eszközök, nem saját 
tulajdonú gépjárművek bérleti díja) 472,4 millió forintot, karbantartási költségekre (épület-
üzemeltetés, fenntartás, állapotmegóvás, illetve gépjárművek karbantartása, javítása) további 
201,9 millió forintot fordított a KEK KH. 
 
A közvetített szolgáltatások költsége 176,0 millió forint volt, melyből 39,0 millió forint 
államháztartáson belül került továbbszámlázásra.  
 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra a 2016. évben 144,7 millió forint 
felhasználására került sor a KEK KH részéről, amelyek jogi szolgáltatásokat, oktatást, 
közbeszerzési és más szakértők igénybevételét, továbbá tolmácsolást, fordítást jelentettek. 
 
Az egyéb szolgáltatások rovatán 9.587,2 millió forint kiadás merült fel, amelynek 
megoszlása: 

- okmányok megszemélyesítése  6.474,5 millió forint, 
- postai szolgáltatások  1.995,6 millió forint, 
- pénzügyi szolgáltatások (elsősorban a pénzügyi  

tranzakciós költségek)  281,6 millió forint, 
- őrzés, portaszolgálat  288,7 millió forint, 
- szállítási szolgáltatások (főként az okmányok szállítási költsége)  230,3 millió forint, 
- takarítás, rovarirtás, mosatás, szemétszállítás  74,1 millió forint, 
- közigazgatási kötelező továbbképzések  19,1 millió forint, 
- biztosítási szolgáltatások  1,7 millió forint,  
- járművek üzemeltetése  2,3 millió forint, 
- egyéb szolgáltatások (pl. diákmunka igénybevétele,  
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munkavédelmi-, tűzvédelmi szolgáltatások, nyomdai szolgáltatás,  
üdülő üzemeltetése, segédmunkaerő biztosítása stb.)  219,3 millió forint.  

 
Kiküldetésekkel kapcsolatos kiadások finanszírozására 7,4 millió forintot, reklám- és 
propaganda kiadásokra további 44,7 millió forintot fordított a KEK KH. 
 
A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások teljesülése a 2016. évben 6.590,1 millió 
forint volt, amelynek legjelentősebb részét a fentiekben részletezett kiadásokkal kapcsolatos 
ÁFA összege (előzetesen felszámított ÁFA, fizetendő ÁFA) alkotta.  
 
Mindezek mellett 2.565,0 millió forint egyéb működési célú kiadás merült fel. Ebből 7,5 
millió forintot a nemzetközi tagsági díjak kifizetése jelentette, 2.299,7 millió forint központi 
költségvetési szerveknek került átadásra, míg 257,8 millió forint egyéb fejezeti kezelésű 
előirányzatok részére került biztosításra. 
 
4.483,1 millió forint egyéb felhalmozási célú kiadás merült fel, amelyből 4,6 millió forintot 
a háztartások számára folyósított munkáltatói lakáskölcsönök tettek ki, 4.478,5 millió forint 
pedig államháztartáson belül került átadásra. 
 
A KEK KH a 2016. év folyamán is kiemelt figyelmet fordított a biztonságos, folyamatos 
szolgáltatások fenntartására, erősítésére, szolgáltatásainak bővítésére, az üzembiztonság 
javítására, növelésére. Ennek érdekében jelentős fejlesztéseket valósított meg mind saját 
infrastruktúrájában, mind a területi közigazgatás szervezeteinél (kormányhivataloknál, járási 
hivataloknál, kormányablakokban és okmányirodákban). 
 
A beruházások eredeti kiadási előirányzata 3.025,6 millió forint volt, amely az év során 
végrehajtott előirányzatosítások következtében 5.993,3 millió forintra módosult. Az 
előirányzat felhasználása a módosított előirányzat 100,0%-ában, 5.993,3 millió forintban 
realizálódott. Az 5.993,3 millió forint intézményi beruházás összetétele az alábbiak szerinti: 

- immateriális javak (jogszabálykövetésből, modernizációs törekvésből eredő 
fejlesztések, uniós fejlesztések, fejlesztési tervek, licenszek) beszerzésére 3.660,9 
millió forintot költött a KEK KH, 

- az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások költsége 0,5 millió forint volt,  
- informatikai eszközök beszerzése 992,9 millió forint összegben történt meg, melyből 

jelentős részt képviseltek az uniós projektek kapcsán felmerülő kiadások, 
- egyéb tárgyi eszköz beszerzésre 64,8 millió forintot fordított a KEK KH, 
- a fenti kiadásokhoz 1.274,2 millió forint beruházási célú áfa kapcsolódott. 

 
A felújítások eredeti kiadási előirányzata 86,6 millió forint, a 2016. évi módosított 
előirányzata 1,8 millió forint volt, felhasználása 1,8 millió forint értékben (100,0%-on) 
realizálódott, amelyet a KEK KH teljes egészében ingatlanokon végzett felújításokra fordított. 
 
A KEK KH a 2016. évben is kiemelt céljának tekintette a közigazgatási informatikai, illetve 
közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását, 
ennek érdekében több európai uniós projekt lebonyolításában is részt vett. Az uniós projektek 
száma az előző évek tendenciájához hasonlóan alakult. 
 
Európai uniós projektek kiadásai 
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2016-ban az európai uniós projektek megvalósítása és fenntartása kiadásainak volumene 
mindösszesen 393,4 millió forint, mely összeg a KEK KH kiadásainak 0,8%-át alkotta.  
 

Ssz. Projektazonosító Projekt megnevezése 
Kiadások 

összege millió 
forintban 

1. 
ÁROP-1.2.12-
2012-2012-0001 

Közhiteles címregiszter kialakítása - fenntartási időszak 33,3 

2. 
ÁROP-1.A.4-
2012-2012-0005 

Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak 
ellátása – fenntartási időszak 

0,1 

3. 
BBA 2.6.2.1/4-
2016-00001 

SIS II HU Infrastruktúra továbbfejlesztése 10,6 

4. 
BBA 3.2.2-2016-
00001 

SIS II HU NS.CP Hálózati infrastruktúra megújítása 2,6 

5. 
EKOP-1.2.18-
2012-2013-0001 

A KEK KH informatikai infrastruktúrájának fejlesztése – 
fenntartási időszak 

0,5 

6. 
EKOP-2.1.1-07-
2008-0001 

Elektronikus fizetés megvalósítása (eFIZ) – fenntartási 
időszak 

14,9 

7. 
EKOP-2.1.14-
2011-2011-0001 

Telefonos Ügyfélszolgálat Megújítása – fenntartási időszak 81,7 

8. 
EKOP-2.1. 15-
2012-2013-0001 

Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai 
infrastruktúrájának kialakítása 

9,5 

9. 
EKOP-2.1.7-09-
2011-0001 

Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás megvalósítása – 
fenntartási időszak 

25,7 

10. 
EKOP-2.3.6-2011-
2011-0001 

Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató 
kártyarendszer kiépítése (NEK) – fenntartási időszak 

34,5 

11. 
EKOP-2.3.8-2012-
2012-0001 

Teljeskörű ügyfélazonosítás – fenntartási időszak 120,8 

12. 
EKOP-3.2.1-10-
2010-0001 

Kormányhivatalok ügyfélszolgálatának kialakítása a 
Közép-magyarországi Régióban – fenntartási időszak 

11,4 

13. KÖFOP 
Egységes Központi Elektronikus Irat- és 
Dokumentumkezelési Rendszer 

4,6 

14. 
KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15-2015-
00005 

A KEK KH által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások 
továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség 
megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések 
támogatása érdekében, az érintett adatvagyon 
nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő 
integrálásával 

32,9 

15. 
KÖFOP-1.0.0-
VEKOP- 
15-2016-00027 

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése (SZEÜSZ) 

8,9 

16. 
KÖZOP-5.5.0-09-
11-2012-0018 

A Közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi 
tevékenység komplex fejlesztése 

1,4 

Összesen 393,4 

 
A 2016. évben a bevételek eredeti előirányzata 10.423,6 millió forint, módosított előirányzata 
13.817,2 millió forint volt, amelyből 13.791,1 millió forint teljesült.  
 
A hivatali bevételek 79,4%-át a közhatalmi bevételek alkották. 1.505,0 millió forint 
többletbevétel a közhatalmi és felhalmozási bevételek növekedéséből adódott, megoszlása az 
alábbiak szerint alakult: 

- Közhatalmi bevétel 1.503,3 millió forint, 
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- Felhalmozási bevétel (egyéb tárgyi eszköz értékesítése) 1,7 millió forint. 
 
A működési bevételek a tervezetthez képest 352,4 millió forinttal kevesebb összegben 
teljesültek. 
 
A közhatalmi bevételek növekedését a gépjármű okmányokhoz (eredetiségvizsgálat, 
rendszámigazgatás) kapcsolódó ügyletek számának növekedése, valamint az állampolgárok 
adatszolgáltatási kérelmeinek megnövekedett igénye okozta. 
 
Intézményi hatáskörben 2.241,0 millió forint bevétel előirányzatosítása történt meg, amelynek 
megoszlása az alábbiak szerint foglalható össze: 

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 2.180,6 millió forint, 
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 57,5 millió forint, 
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 

visszatérülése államháztartáson kívülről 2,9 millió forint. 
 
Az intézményi hatáskörben előirányzatosított bevételek jelentős részét (1.421,0 millió forint) 
a KÉR rendszer működtetéséhez biztosított források képezték, továbbá 201,9 millió forint 
összeget tettek ki az uniós forrásokból kapott támogatások, amelyek döntően a KÖZOP, 
EKOP, BBA pályázati támogatásokhoz kapcsolódtak. 
 
A 2015. évhez viszonyítva a 2016. év végére csökkent a KEK KH követelésállománya. A 
2016. év végén fennálló követelés állomány – értékvesztéssel csökkentett – összege 197,2 
millió forint, melyből 71,4 millió forint fizetési határidőn belüli. A tárgyidőszak végén 20,4 
millió forint összegű értékvesztés elszámolására került sor a követelések esetében. 
 
A KEK KH 2015. évi maradványa 8.747,6 millió forint volt, amely egyrészt többletfeladatok 
miatt keletkezett célzott forrásokhoz kapcsolódott, másrészt a KEK KH 2015-ös szerződéses 
kötelezettségvállalásaiból eredő szállítói fizetési kötelezettségek fedezetét képezte.  
A 2015. évi maradvány tekintetében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá 
a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 
15.) Korm. határozat alapján 1.521,3 millió forint maradvány 2016. június 30. utáni 
felhasználása került engedélyezésre.  
 
Mivel a KEK KH 2017. január 1-jével jogutódlással beolvadt a BM-be, ezért 2016. évi 
maradványa már nem keletkezett, a BM igazgatása 2016. évi maradványának részét képezi a 
KEK KH feladataival összefüggésben keletkezett, a következő évre áthúzódó 
kötelezettségvállalások értéke. 
 
Térítésmentesen átadott és átvett vagyonelemek alakulása 
 
A gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománya térítésmentes átadás 
következtében bruttó 26,6 millió forinttal csökkent.  
 
Az átadott ingóságok a KEK KH állami feladatellátását nem szolgálták, így feleslegessé 
váltak, ezért azok vagyonkezelési jogát szerződéses jogutódlás keretében átruházta a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (9) bekezdése, valamint az állami vagyonnal 
való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése alapján. 
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Az MNV Zrt.-n keresztül a következő szervezetek részére az alábbi értéken kerültek 
térítésmentesen átadásra az eszközök: 

− Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére kisértékű 
számítástechnikai eszközök (200 db) 

4,6 millió forint 

− Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére kisértékű 
számítástechnikai eszközök (650 db) 

15,1 millió forint 

− Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére kisértékű 
számítástechnikai eszközök (300 db) 

6,9 millió forint 

 
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok 
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7/A. §-ában foglaltak szerint a NISZ Zrt. 
jogutódlásába kerülő vagyonelemeket – összesen 3.728,6 millió forint – 2016. december 31. 
napján a KEK KH könyveiből kivezette. Az ingóságok kivezetése az alábbiak szerint történt: 
 

− Immateriális javak (43.221 db) 2.274,2 millió forint, 
− Gépek, berendezések, felszerelések  

és járművek (76.134 db) 1.454,4 millió forint. 
 
A NISZ Zrt. részére a jogutódlás során kivezetésre került továbbá 837,3 millió forint értékű 
készlet, 12,4 millió forint összegű követelés-, valamint 1.031,4 millió forint összegű 
kötelezettségállomány.  
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
A KEK KH a 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, közalapítványok, 
alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, gazdasági társaságban 
részesedése nem volt, letéti számlával nem rendelkezett.  
 
Az intézmény lakásalap számlával rendelkezett, amelyről a dolgozói számára lakásvásárlási 
kölcsönt biztosított. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadás összege a 2016. 
évben 4,6 millió forint volt, a kölcsönt igénybevevő dolgozók száma 3 fő. 
A számla forgalma 2016. évben az alábbiak szerint alakult: 
 

 adatok millió forintban 
Nyitó egyenleg: 7,8 
Bevételek (törlesztés): 2,9 
Bevételek (átvétel): 0,9 
Folyósított kölcsön: 4,6 
Záró egyenleg: 7,0 
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20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
237778 Energia-racionalizálás 
 
A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2016. évben a folyó évi 
törlesztésekből és fel nem használt támogatásokból 135,3 millió forint bevétel folyt be. Az 
előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 66,4 millió forint.  
 
A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a 
fejezet irányítása alá tartozó szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására 
szolgál. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések 
támogatására működtetett pályázat a 2016. évre is meghirdetésre került. Célja olyan 
beruházások, rekonstrukciók, átalakítások stb. támogatása volt, amelyek az ingatlanok 
üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan képesek csökkenteni, 
biztosítják az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és elősegítik a veszteségek 
mérséklését.  
 
A pályázaton azon BM fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját 
vagyonkezelésükben lévő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a 
fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20%-át saját forrásból fedezni 
tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a 
támogatást pedig legfeljebb hat éven belül visszafizetik. 
 
A pályázatokra a 2016. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatások 
visszafizetéseiből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány állt rendelkezésre. 
 
A BM/20270-3/2015. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai 
fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 47 db pályázatot küldtek be az 
intézmények 479,7  millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható 
forrás a kiírás szerint összesen 127,6 millió forint volt, azonban az előző évek pályázataiból 
beérkezett törlesztő részletekből és a fel nem használt támogatásokból rendelkezésre álló 
forrás a kiírásban jelzett forrásnál magasabb, 128,6 millió forint volt, mivel a döntés napjáig 
fel nem használt támogatásból származó bevételek is érkeztek. Ebből 66,4 millió forint 2015. 
évi maradvány és 62,2 millió forint 2016. évi bevételi forrás volt. 
 
Az értékelés során 13 db pályázat nem felelt meg a kiírási feltételeknek, a többi pályázat 
értékelésre került. A bíráló bizottság tagjai a többi pályázat értékelését elvégezték, a pontozást 
követően kialakult végső sorrend szerint a rendelkezésre álló pénzügyi forrás figyelembe-
vételével végeredményként 20 pályázat nyert el támogatást, szerződéskötésre összesen 119,4 
millió forint összegben került sor. A 119,4 millió forint 2016-ban kifizetésre került a BM 
fejezethez tartozó költségvetési szervek részére. 
 
A 2016. évben 82,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett a 
2016. évi pályázatra le nem kötött bevételből, a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből és 
a fel nem használt támogatásokból történt visszafizetésekből, mely a 2017-ben 
megvalósítandó, 2016-ban kiírt energia-racionalizálási pályázatok egy részére rendelkezésre 
álló forrást növeli. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 118,5 100,3 100,3 201,7 119,4 100,8% 59,2% 

Bevétel 124,0 100,3 100,3 135,3 135,3 109,1% 100,0% 

Költségvetési maradvány 60,8 – 0,0 66,4 66,4 109,2% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 100,3 100,3 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- Μaradvány előirányzatosítása 
(kötelezettségvállalással terhelt maradvány) 66,4 66,4 0,0 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (törlesztő részletek és fel 
nem használt támogatások visszafizetése) 35,0 35,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 201,7 201,7 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat  100,3 100,3 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 66,4 66,4 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása 35,0 35,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 201,7 201,7 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (18 db) 119,4 0,0 119,4 

Összes kifizetés 119,4  0,0 119,4 

 
 
229825 Közrendvédelmi bírság 
 
A törvényi sor a 2016. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az előirányzaton a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett 
közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2016-ban az 
előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai 
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kezelése történt. 
 
 
284756 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások 
 
A 2016. évi költségvetési törvényben 1.194,8 millió forint eredeti kiadási előirányzat került 
jóváhagyásra, amelynek forrása 410,0 millió forint európai uniós bevétel, és 784,8 millió 
forint költségvetési támogatás. Az eredeti előirányzat mellett előző évi maradványként 356,0 
millió forint állt rendelkezésre és 223,0 millió forint bevétel került elszámolásra visszatérülés 
címén, valamint év közben 203,6 millió forint többletbevétel keletkezett.  
 
A 2016. évi kiadásokra összesen hazai forrásból 929,9 millió forint került felhasználásra, 
533,5 millió forint támogatás (melyből 0,7 millió forint előirányzat-átcsoportosítás), 344,8 
millió forint előző évi maradvány, illetve 51,6 millió forint visszafizetésekből származó 
bevétel terhére.  
Az előirányzaton európai uniós bevétel terhére 2016. évben 526,7 millió forint került 
kifizetésre. 
 
A törvényi sor terhére az alábbi kiadások finanszírozása történt meg a 2016. évben: 

− Európai Migrációs Hálózat (EMH): az Európai Unió minden tagország számára 
meghatározott éves allokációt biztosít a Hálózatban való részvétel költségeinek 
finanszírozására. Az uniós forrás 80,0% támogatást biztosít, melyet 20,0% hazai forrás 
bevonásával kell kiegészíteni. Az EMH 2015-2016. évi programjának megvalósítása 
céljából 2016-ban a BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt a 
törvényi sor keretében 10,1 millió forint összegben maradvány forrás terhére, valamint 
35,3 millió forint összegben uniós forrás terhére.  

− A TÁMOP 5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú, „A fogvatartottak többszakaszos 
társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje” 
elnevezésű kiemelt projekt kapcsán a BM a BVOP részére vissza nem térítendő 
támogatást nyújtott 9,4 millió forint összegben visszatérült bevétel forrás terhére.  

− Az EKOP-1.2.17/B-2012-2012-0001 azonosítószámú „Építésügyi Monitoring 
Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek 
digitalizálása” című projekt el nem számolható tevékenységeire 1,1 millió forint került 
átadásra a BM igazgatása részére maradvány forrás terhére. 

− Az SH9/1/1 azonosító számú, „Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az 
együttműködés alapú bűnmegelőzésért” című projekt kapcsán a BM igazgatása részére 
37,0 millió forint visszatérítendő támogatás átadása történt meg, maradvány forrás 
terhére. 

− Az Európai Bizottság által az ISEC program 2012. évi allokációja keretében 
meghirdetett „Referral and assistance for victims of human trafficking in Europe” 
(RAVOT EUR) című projektben a BM partnerként vesz részt. A projekt kapcsán a 
BM igazgatása által megelőlegezett kiadások megtérítése történt meg 1,1 millió forint 
maradvány forrás, 12,1 millió forint költségvetési támogatás, valamint 24,3 millió 
forint európai uniós forrás terhére. 

− Az Európai Bizottság által biztosított, DCI-MIGR/2013/317-884 számú „Support to 
the Silk Routes Partnership for under the Budapest Process” (SIROPHIM) című 
projekt végrehajtásában többek között a BM is részt vesz. A projektben az 
adminisztratív feladatokat az ICMPD (Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő 
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Központ) látja el, így részükre a 2016. évben az EU-tól érkező előfinanszírozás 
összege került átadásra 203,3 millió forint összegben uniós forrás terhére, valamint 
önrész továbbadása az EU rész arányában 1,2 millió forint összegben maradvány 
forrás terhére. A BM igazgatása részére a projektben felmerült költségek 
finanszírozása érdekében 9,6 millió forint térítése történt meg európai uniós forrás 
terhére. 

− A BM pályázatot nyert az ISEC program keretében. A „Setting up the structure of a 
Danube River Forum” (DARIF) című projekthez az Európai Unió 90,0%-os uniós 
forrást biztosít, melyet 10,0% hazai forrás bevonásával kell kiegészíteni. A soron a 
BM igazgatása által megelőlegezett kiadások térítése valósult meg 0,1 millió forint 
összegben maradvány forrás terhére, 0,1 millió forint támogatás forrás terhére, 1,4 
millió forint összegben európai uniós forrás terhére. 

− A SZBKK által a „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem” program keretében 
megvalósuló „Establishment of the Hungarian Passenger Information Unit” (HU-PIU, 
PNR) című projekt megvalósításához a projekt önrészére és el nem számolható 
költségeire 125,8 millió forint támogatás forrás terhére, továbbá 275,9 millió forint 
összegű visszatérítendő támogatás átutalása történt meg az SZBKK részére, szintén 
támogatás forrás terhére. A BM igazgatása részére a projektben felmerült kiadások 
érdekében 8,0 millió forint maradvány forrás, 2,7 millió forint támogatás forrás, 
valamint 47,7 millió forint európai uniós forrás terhére került átadásra. 

− A „Pilot programme for data exchange of the Passenger Information Units” 
(PNRDEP) című projekt költségvetés önrészének, valamint az el nem számolható 
ÁFA és reprezentáció után fizetendő járulék összegének biztosítása érdekében a BM 
igazgatása részére  támogatás forrásból 1,4 millió forint, európai uniós forrás terhére 
7,3 millió forint térítés történt meg. Ugyanezen projekt keretében együttműködési 
megállapodás alapján a projekt társkedvezményezettei részére 181,4 millió forint 
átutalására került sor, európai uniós forrás terhére. 

− Az ORFK a „Határellenőrzés fokozása célzott rendőrségi légi támogatás alkalmazásán 
keresztül a magyar-szerb határszakaszon” című projekt megvalósítására támogatást 
nyert, mely projekt az Európai Unió Külső Határok Alapjából a magyar szerb 
határszakasz légi rendészeti támogatásának növelése érdekében a Frontex ügynökség 
által veszélyeztetett külső határszakaszoknak minősített területek rendészeti 
megerősítését célozza meg. A BM a Rendőrség részére vissza nem térítendő 
támogatás formájában 29,4 millió forintot utalt át maradvány forrás terhére. 

− Az SH/9/2/1 azonosítószámú, „Energiahatékonyság fejlesztése a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben” című projektben keletkezett 
likviditási hiány csökkentése érdekében 168,7 millió forint átadása történt meg 
maradvány forrás terhére a BM igazgatása részére, mely összeg az év során 
visszatérült. 

− A KÖFOP-2.3.1.1. azonosító számú, a „Helyi közszolgáltatás információs rendszer 
fejlesztése és bevezetése (IKIR)” című kiemelt projekt kapcsán támogatás forrás 
terhére 57,6 millió forint, visszatérült bevételi forrás terhére 4,0 millió forint, összesen 
61,6 millió forint került átadásra a BM igazgatása részére. 

− A KÖFOP-1.2.2. azonosító számú, a „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és 
Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” című kiemelt projekt kapcsán 
támogatás forrás terhére 57,2 millió forint, visszatérült bevételi forrás terhére 4,0 
millió forint, összesen 61,2 millió forint került átadásra a BM igazgatása részére. 

− Az ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 azonosító számú, „Korrupció megelőzése és a 
közigazgatás-fejlesztés áttekintése” című projekt kapcsán támogatás forrás terhére, 0,7 
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millió forint átadása történt meg a BM igazgatása részére, előirányzat-átcsoportosítás 
formájában. 

− Az OVF részére támogatás forrás terhére 2,5 millió forint került átutalásra 
visszatérítendő támogatásként, mely az év végén visszautalásra került a 
Kedvezményezett részéről. 

− A BÁH részére az „Európai Visszatérési Összekötő Tisztek (EURLO) című projektje 
kapcsán visszatérült bevételi forrás terhére 4,1 millió forint vissza nem térítendő 
támogatás került biztosításra. 

− A BVOP az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú „Fogvatartottak 
reintegrációja” című projektjéhez 30,1 millió forint összegű likviditási támogatás 
került biztosításra visszatérült bevételi forrás terhére. Ugyanezen projekt kapcsán 85,0 
millió forint került átadásra a BM igazgatása részére, maradvány forrás terhére. 

− Az ”Eastern Partnership cooperation in the fight against irregular migration – 
Supporting the implementation of the Prague Process Action Plan (EaP – SIPPAP)” 
című projekt lezárása kapcsán záró kifizetés utalása történt meg az ICMPD részére 0,4 
millió forint összegben, maradvány forrás terhére, valamint 10,9 millió forint 
összegben uniós forrás terhére.  

− Az ORFK az Európai Határregisztrációs Rendszer (EURLO) felállítását szolgáló 
kísérleti projektjében keletkezett el nem számolható ÁFA biztosítására vissza nem 
térítendő támogatás nyújtása történt 0,7 millió forint összegben, maradvány forrás 
terhére. 

− A 2007-2013. időszakban támogatást nyert közvetlen brüsszeli finanszírozású 
projektek esetében történt meg az ún. ’Overheads’ típusú költségek, valamint 
maradványösszegek elszámolása, illetve átutalása a BM igazgatása részére 5,5 millió 
forint összegben, uniós forrás terhére. 
 

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, az 1493/2016. (IX. 15.) 
Korm. határozat alapján 0,9 millió forint összegben, valamint az 1821/2016. (XII. 22.) 
Korm. határozat alapján 1,1 millió forint összegben elvonásra került. 

 
A 2016. évi maradvány összege 434,3 millió forint volt, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 389,1 1 194,8 1 194,8 1 976,8 1 455,9 104,8% 73,6% 

ebből személyi juttatás 0,0 59,1 59,1 0,0 0,0 - - 

Bevétel  1 036,1 410,0 410,0 836,7 750,1 72,4% 89,6% 

Támogatás  578,8 784,8 784,8 784,1 784,1 135,5% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány 

130,1 – – 356,0 356,0 273,6% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 194,8 410,0 784,8  59,1 
Módosítások jogcímenként         
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 356,0 356,0 0,0 0,0 
- Többletbevétel előirányzatosítása 203,6 203,6 0,0 0,0 
- Visszatérült bevétel előirányzatosítása 223,0 223,0 0,0 0,0 
- Előirányzat átadás BM igazgatása részére -0,7 0,0 -0,7 0,0 
- SZBKK által fel nem használt támogatás 
visszafizetése 

0,1 0,1 0,0 0,0 

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -59,1 
2016. évi módosított előirányzat 1 976,8 1 192,7 784,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1194,8 410,0 784,8 

Módosítások kedvezményezettenként    

- Saját intézménynek    

= Meghatározott feladatra -0,7   -0,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 356,0 356,0 0,0 

- Visszatérült bevétel előirányzatosítása 223,0 223,0 0,0 

- Többletbevétel előirányzatosítása 203,6 203,6 0,0 

- Fel nem használt támogatás visszafizetése 0,1 0,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 976,8 1 192,7 784,1 

 
 
229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2016. évben nem került 
jóváhagyásra. 
 
Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a 
biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése. 
 
Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó 
befizetések pénzügytechnikai kezelése történt. 
 
 
232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI. 4.) és az 1222/2010. (XI. 4.) Korm. 
határozat, valamint a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 
16/2011. (V. 2.) BM rendelet értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők 
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védekezéssel, kárelhárítással, illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását 
szolgálja. 
 
2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló 
kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 1.644.797 m3 vörösiszap 
és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, 
de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is.  Több mint 
300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 
1000 hektárnyi termőföld szennyeződött. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat a 2016. évben nem került 
jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (10,0 millió forint) növekedett az előirányzat: 
 

- 2015. évi maradvány összege           9,3 millió forint 
- Többletbevétel előirányzatosítása (árvízi peres költségek)        0,7 millió forint 

 
Ezen előirányzaton a vörösiszap-katasztrófa elhárítása során biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásának téves elszámolásából eredő összeg (5,0 millió forint) a központi 
költségvetés részére befizetésre került.   
A keletkezett maradvány összege 5,0 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terheltnek minősül.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1,2 0,0 0,0 10,0 5,0 416,7% 50,0% 

Bevétel 5,4 0,0 0,0 0,7 0,7 13,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

5,1 – 0,0 9,3 9,3 182,4% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
 - Többletbevétel előirányzatosítása 0,7 0,7 0,0 0,0 
 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 9,3 9,3 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 10,0 10,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - Többletbevétel előirányzatosítása  0,7 0,7 0,0 
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 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 9,3 9,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 10,0 10,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- 
Egyéb (1 db Magyar Államkincstár Előző évi 
költségvetési maradvány számla) 

5,0 0,0 5,0 

Összes kifizetés 5,0 0,0 5,0 

 
 
256467 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 
 
A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 7,8 millió forint 
volt. A maradvány a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került 
összeg. 
 
Az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 2015. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány átcsoportosításra került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet részére, a vízügyi tervező szervezet létrehozására. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0   0,0   0,0   7,8   7,8   - 100,0% 

Bevétel 7,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0% - 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 7,8 7,8 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   
Módosítások jogcímenként         
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 7,8 7,8 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 7,8 7,8 0,0   0,0   
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 7,8 7,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 7,8 7,8 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 7,8 0,0 7,8 

Összes kifizetés 7,8 0,0 7,8 

 
 
017408 Vízkárelhárítási művek fenntartása 
 
A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 6,0 millió forint 
volt. A maradvány a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően 2015-ben az 
előirányzatra visszautalásra került összeg. 
 
Az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 2015. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány átcsoportosításra került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet részére, a vízügyi tervező szervezet létrehozására. 
 
Tárgyévben a 2012. évi támogatásból az elszámolást követően visszautalásra került az 
előirányzatra 11,7 millió forint, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 
maradt fenn az előirányzaton. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0   0,0   0,0   17,7   6,0   - 33,9% 

Bevétel 6,0   0,0   0,0   11,7   11,7 195,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 - 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   
Módosítások jogcímenként         
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 6,0 6,0 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

11,7 11,7 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 17,7 17,7 0,0   0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 6,0 6,0 0,0 

- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

11,7 11,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 17,7 17,7 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 6,0 0,0 6,0 

Összes kifizetés 6,0 0,0 6,0 

 
 
256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 260,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzat felhasználható:  
− a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése 

alapján az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a 
védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa 
kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő 
többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra – ideértve a védekezési 
időszak elrendelésétől annak megszűnéséig a jégtörő hajók üzemeltetése során 
jelentkező költségeket is – külön kormánydöntés alapján preventív feladatok 
elvégzésére, 

− az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására, 
− a fentiekkel összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő 

járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges 
eszközök beszerzésével, valamint a károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos 
egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre, 
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− a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő 
közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire. 

 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 8,8 millió forint 
volt.   
 
A 2016. évi költségvetési törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján a Kormány jóváhagyta a 
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat  

− a vízügyi igazgatási szervek 2016. február 1. és március 31. közötti időszakban 
jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi vízkár elleni 
védekezési, valamint vízminőség-védelmi tevékenységének finanszírozásáról szóló 
1303/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 997,2 millió forint, valamint 

− a vízügyi igazgatási szervek 2016. április 1. és augusztus 31. közötti időszakban 
jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és helyi vízkár elleni 
védekezési, valamint vízminőség védekezési tevékenységének finanszírozása, továbbá 
a vízgazdálkodási társulatok 2013. évi vízkárelhárítási védekezési költségeinek 
megtérítéséről szóló 1648/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján pedig további 
269,2  millió forint összeggel történő túllépését. 
 

A fentiekben jóváhagyott keretemelésekből mindösszesen 1.226,4 millió forint került 
lehívásra a vízügyi igazgatási szervek védekezési tevékenységének finanszírozására. 
 
A 2016. évi 1.526,5 millió forint támogatási előirányzat terhére az alábbi feladatok valósultak 
meg: 

− Az eredeti előirányzat terhére az OVF részére 260,0 millió forint került biztosításra a 
vízügyi igazgatási szervek által 2015. december 1. és 2016. január 31. közötti 
időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz és belvíz védekezési, 
vízminőségi kárelhárítási tevékenységek és jégvédekezéssel összefüggő feladatok, 
valamint a 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban végzett árvíz és 
belvíz védekezési, vízminőségi kárelhárítási tevékenységek kiadásainak 
finanszírozására. Az elszámolást követően visszautalásra került 2,6 millió forint. 

− A 2016. február 1. és március 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján 
árvízi-, belvízi és helyi vízkár elleni védekezési, valamint vízminőség-védelmi 
védekezési feladatokat végzett az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, amelyek 
finanszírozására 997,2 millió forint került kifizetésre. Az elszámolást követően 
visszautalásra került 23,8 millió forint. 

− A 2016. április 1. és augusztus 31. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség 
alapján végzett árvíz, belvíz, és helyi vízkár elleni védekezési, valamint vízminőség 
védekezési feladatokat végzett az OVF és a területi vízügyi igazgatóságok, amelyek 
finanszírozására 229,3 millió forint került kifizetésre.  

− A vízgazdálkodási társulatok 2013. évi vízkár-elhárítási védekezési költségeinek 
megtérítéséről szóló 1648/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján került sor hat 
vízgazdálkodási társulat 2013. évi I. féléves védekezési költségeinek utófinanszírozott 
szerződéses konstrukcióban történő megtérítésére összességében 19,7 millió forint 
összegben. 

 
A 2016. évi előirányzat maradvány összességében 79,8 millió forint volt, melyből 57,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
terhére az alábbi feladatok finanszírozására került sor: 
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− A vízügyi igazgatási szervek 2016. szeptember 1. és 2016. november 30. közötti 

időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz, helyi vízkár elleni 
védekezési, és a vízminőség-védelmi tevékenységének, valamint a 2016. december 
15-én elrendelt jégtörőhajók üzemeltetése (melegen tartása) költségeinek 
finanszírozása 57,0 millió forint összegben.  

− A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat 2013. évi I. féléves védekezési 
költségeinek megtérítése 0,9 millió forint összegben. 

 
Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 21,9 millió forint volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 860,1   260,0   260,0   302,0   1 488,7   38,5% 492,5% 

Bevétel 531,4   0,0   0,0   33,2   33,2   6,2% 100,0% 

Támogatás 2 056,5   260,0   260,0   260,0   1 526,5   74,2% 587,1% 

Költségvetési 
maradvány 

1 280,9   – – 8,8   8,8    0,7% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 260,0   0,0   260,0   0,0   
Módosítások jogcímenként  

    
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 8,8   8,8   0,0   0,0   
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

33,2   33,2   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 302,0   42,0   260,0   0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 260,0   0,0   260,0   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 
   

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 8,8 8,8 0,0   

- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

33,2   33,2 0,0   

2016. évi módosított előirányzat 302,0   42,0 260,0   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (13 db) 1 460,2   0,0   1 460,2 

- Egyéb (6 db vízitársulat) 19,7   0,0   19,7 

- Egyéb [1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 
szerinti maradvány-átcsoportosítás a Bethlen 
Gábor Alap részére] 

8,8   0,0   8,8 

Összes kifizetés 1 488,7   0,0   1 488,7   

 
 
221467 Vízügyi feladatok támogatása 
 
A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 
 
Az előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 29,6 millió forint 
volt.  
 
Az 1301/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a 2015. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány átcsoportosításra került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos 
bevételek és kiadások fejezet részére, a vízügyi tervező szervezet létrehozására. 
 
A vízitársulatok elszámoltatása során 7,1 millió forint fel nem használt támogatás került 
visszautalásra a fejezeti kezelésű előirányzat javára a 2012. és 2013. évi támogatásokból, 
amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A vízügyi 
igazgatóságok 2013. és 2014. évi támogatásainak elszámolása során pedig 2,7 millió forint fel 
nem használt támogatás került visszautalásra a 2016. évben. 
 
Fentiek alapján az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 
9,8 millió forint volt.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 494,9 0,0 0,0 39,4 29,6 2% 75,1% 

Bevétel 24,3 0,0 0,0 9,8 9,8 40,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

1 500,2 - - 29,6 29,6 2% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 29,6 29,6 0,0 0,0 

 - Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

9,8 9,8 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 39,4 39,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 29,6 29,6 0,0 

-  Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

9,8 9,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 39,4 39,4 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db) 29,6 0,0 29,6 

Összes kifizetés 29,6 0,0 29,6 

 
 
279289   Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 
 
A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának 
felhasználásáról, valamint a 2006. évi előirányzat-maradvány átcsoportosításáról szóló 
2258/2007. (XII. 23.) sz. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) javára 5.100,0 millió forint 
előirányzatot csoportosított át Őrbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési 
rendszerének kiépítése finanszírozására.  
 
A beruházás megvalósításának és az állami támogatás felhasználásának feltételeiről az ÖTM 
és a BMSK Zrt. lebonyolítói szerződést kötött, mely szerint a BMSK Zrt. lebonyolítói 
tevékenységének díjazása a kivitelezés idején realizált többletbevétel terhére történik.  
  
A korábbi évek maradványa terhére tárgyévben kifizetés nem történt. 
  
A 2015. évi 0,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a beruházás 
lezárásakor esedékes, a BMSK Zrt.-nek fizetendő lebonyolítói díj utolsó részlete fedezetét 
biztosítja.  
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás - 0,0 0,0 0,6 - - - 
Költségvetési 
maradvány 

0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0  0,0  0,0  
Módosítások jogcímenként          

 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 0,6 0,6  0,0  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,6 0,6  0,0  0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 0,6 0,6 0,0  

2016. évi módosított előirányzat 0,6 0,6 0,0  

  
 
347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
 
A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi 
eredeti kiadási előirányzata 21.501,1 millió forint, törvényi módosított előirányzata 28.487,0 
millió forint volt.  
Az év végi módosított kiadási előirányzata 50.241,5 millió forint, amelynek forrása 31.476,8 
millió forint támogatási és 7.594,0 millió forint bevételi előirányzatból, valamint 11.170,7 
millió forint maradványból tevődött össze. Az előirányzaton a 2016. évben 14.525,8 millió 
forint végleges kiadás és 30.978,2 millió forint előleg pénzügyi teljesítése történt meg. 
 
Az előirányzat célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs 
feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, 
valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges 
informatikai feltételek biztosítása. 
 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Statútum rendelet) a korábban a nemzeti fejlesztési miniszter felelősségi 
körébe tartozó közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért való felelősséget, mint miniszteri feladatkört megosztotta a belügyminiszter, 
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mint e-közigazgatásért és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának 
biztosításáért felelős miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési miniszter, mint az 
informatikáért felelős miniszter között. A Statútum rendelet 26. §-a szerint a belügyminiszter 
a Kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi 
körében – ellátja a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, a központi elektronikus 
szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő 
Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai 
Rendszer működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek 
tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) útján 
központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az 
igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról és az ilyen 
eszközök működtetéséről. 
 
Az előirányzat a fenti közfeladatok vonatkozásában – közszolgáltatási szerződés vagy egyedi 
szolgáltatási megállapodás keretében – egyaránt fedezetet biztosított a központosított 
szolgáltatások és rendszerek működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos (a továbbiakban: 
üzemeltetési feladatok) kiadásokra, valamint ugyanezen rendszerek vagy további új 
központosított szolgáltatások nyújtását biztosító rendszerek központi forrásból történő 
fejlesztésére (a továbbiakban: fejlesztési feladatok). 
Az üzemeltetési feladatok keretében az előirányzat biztosította a feladatok ellátásához 
szükséges eszközök amortizációs kiadásainak forrását, valamint fedezetet nyújtott a fejlesztési 
feladatok keretében megvalósuló új rendszerek fenntartási időszaki feladatainak ellátására is. 
 
A 2016. évben az előirányzat az alábbi üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását 
biztosította: 
 
Üzemeltetési feladatok: 

− az NTG, KÖZNET, ZRH üzemeltetése  10.696,9 millió forint 
− EDR üzemeltetése  5.959,9 millió forint 
− SZEÜSZ üzemeltetése 2.516,3 millió forint 
− Központosított informatikai és telekommunikációs 

szolgáltatások - irodai munka informatikai támogatása 6.139,0 millió forint 
− DNFP üzemeltetése  10,0 millió forint 
− KÉR üzemeltetése  408,9 millió forint 
− Ügysegédi feladatokhoz szükséges üzemeltetés 437,8 millió forint 
− ASP rendszer üzemeltetése 117,6 millió forint 

Fejlesztési feladatok: 
− KKM informatikai rendszerének fejlesztése 4.449,0 millió forint 
− EDR fejlesztése 7.500,0 millió forint 
− Kormányzati felhő kapacitásfejlesztése 365,6 millió forint 
− Informatikai infrastruktúra stabilizálása, eszközcserék 

megvalósítása 571,8 millió forint 
 
Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása 
 
Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendelet I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének biztosítása a 
kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) által. A feladat ellátásának alapjául a 
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346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a belügyminiszter és a 
NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál, amely a normál üzemi működés 
körülményei mellett a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása 
vagy összeomlása miatt bekövetkező havária események kezelését is szabályozza. A 
védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti 
és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, 
működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendeletben 
rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai 
végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak 
határozzák meg. 
 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése (NTG) 
 
A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) működtetése magában foglalja az állami 
intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. 
A feladat tartalmazza számos, a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) 
Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az 
állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési 
szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el. 
 
Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (ZRH) 

 
A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint 
közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések 
biztosítása, a hálózat teljes körű és biztonságos működtetése. 
 
Köznet működtetése 

 
Az előirányzatból került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos 
lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Köznet néven leválasztott része – a 
másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közintézményei 
számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A 
Köznet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a kormányzati célú hálózatokról 
szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt kormányzati célú hírközlési 
szolgáltatóval (NISZ Zrt.) megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált. 
 
Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer működtetése 

 
Az előirányzat felhasználása az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) 
szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését 
közszolgáltatási megállapodás keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) látja el a kormányzati célú hálózatokról szóló 
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelölt központi szolgáltatóként. 

 
Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, 
diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, 
készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94,0%-át lefedő 
rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a 
környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken 
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használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró 
területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés 
mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára 
kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) és jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti 
szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az 
EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek 
közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés. 
 
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával, valamint az Elektronikus 
Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása (továbbiakban együttesen: SZEÜSZ) 
 
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 
(IV. 21.) Korm. rendelet, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, 
valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről 
szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet [a továbbiakban: 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet], a 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján az alábbi 
feladatok ellátása tartozott ide: 

− GovCA - Kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása,  
− EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer infrastruktúra üzemeltetése,  
− ELEV - Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó 

rendszer,  
− AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása,  
− KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása,  
− ÁBT - ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás nyújtása,  
− Ügyfélkapu - Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás természetes 

személy ügyfelek részére történő nyújtása, 
− Magyarorszag.hu - elektronikus tájékoztatási szolgáltatás nyújtása,  
− BIÁSZ - iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás nyújtása,  
− KÉÜ - központi érkeztetési ügynök szolgáltatás nyújtása, 
− KKÜ - központi kézbesítési ügynök szolgáltatás nyújtása, 
− EDT - elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása, 
− KEAESZ - kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás nyújtása, 
− eSZIG - állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás 

szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatás 
nyújtása. 

 
Központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
 
Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, 
az igénybevevők, azaz a minisztériumok és egyes költségvetési szervek működéséhez 
szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen 
eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a 
központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] alapján a NISZ 
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Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. 
között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált az alábbi tartalommal: 
 

1. Az irodai munka informatikai támogatása (IMIT) 
 
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározásra került a NISZ Zrt.  
által kötelezően nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
köre (mint az irodai munka informatikai támogatását magába foglaló alapszolgáltatások), és a 
2. melléklet sorolja fel ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét.  
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete kivételként szabályozza azokat a 
szolgáltatásokat melyeket a Miniszterelnökség, valamint a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni. 
 

2. A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) kapcsán kifejlesztett mobil 
alkalmazások informatikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása 

 
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.37. 
pontja alapján a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program keretében a település-központú 
kísérleti alprogram keretében megvalósított e-közigazgatási mobil alkalmazások és az 
ezekhez kapcsolódóan kifejlesztett informatikai rendszerek üzemeltetéséről a NISZ Zrt. 
gondoskodik. A szerződés tárgyát képező informatikai rendszerek felhasználói az 
önkormányzatok és az állampolgárok. 
 

3. Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer érkeztető moduljának (KÉR) 
informatikai infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása 

 
A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. § alapján az 1. melléklet 1.32. pontja szerint a NISZ Zrt. 
gondoskodik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer működéséhez kapcsolódó 
érkeztető modul üzemeltetéséről, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.32. 
pontja alapján közreműködik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer 
fejlesztésében. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM 
rendeletben meghatározásra került alanyi hatály alá tartozó szervezetek részére a 
központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt. 
nyújtja.  
 

4. Az ügysegédi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása 

 
A NISZ Zrt. a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján 
gondoskodik a települési ügysegédek feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek, 
beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és 
menedzselt üzemeltetéséről és karbantartásáról. A szolgáltatás felhasználói a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok, végfelhasználói a települési ügysegédek. 
 

5. Az önkormányzati ASP rendszer 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása 

 
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a 7/2013. 
(II. 26.) NFM rendelet alapján a NISZ Zrt. látja el az önkormányzati ASP központ működését 
biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra üzemeltetését 
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(alapinfrastruktúra), valamint az iratkezelő rendszer, továbbá az önkormányzati települési, 
illetve az elektronikus ügyintézési portál (ide értve az Elektronikus Űrlapszolgáltatást) 
üzemeltetését. 
 
Az üzemeltetési és fejlesztési feladatok megvalósításához a Kormány az alábbiak szerinti 
többletforrásokat biztosította:  

− 4.900,0 millió forintot az egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 
1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat alapján, melyből a NISZ Zrt. által ellátott 
üzemeltetési feladatok ellátása valósulhatott meg.  

− 6.985,9 millió forintot a költségvetési törvény módosításával, melyből 
− 4.449,0 millió forint értékben valósult meg a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony és üzembiztos 
működésének biztosításához szükséges informatikai infrastruktúra fejlesztése, 
továbbá 500,0 millió forint forrás került biztosításra a rendszer üzemeltetési 
költségeihez, valamint 

− 2.036,9 millió forint átcsoportosításra került sor a KEK KH részére az e-
kártyával kapcsolatos fejlesztési feladatok megvalósítására. 

− 7.500,0 millió forintot a terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges 
további források biztosításáról szóló 1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat a XIV. 
Belügyminisztérium fejezet, A terrorellenes intézkedések megvalósításához 
kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű eléőirányzaton biztosította; a feladatot a 
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat részére – 
a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében felmerülő feladatok 
megvalósításához – a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges 
költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat 
rendelte el, amelynek 3. pontja az EDR fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezete 
érdekében 7.500,0 millió forint biztosítását írta elő a nemzetgazdasági miniszter 
részére. A forrásból   

− 3.500,0 millió forint összegben az EDR hálózat fejlesztése, valamint 
− 4.000,0 millió forint összegben 20.000 db segélykérő rádió amortizációs 

cseréjére került sor a terrorellenes intézkedések részeként.  
Így a határok védelme mellett egy esetleges terrorcselekmény elleni hatékony 
fellépés érdekében egyes nagy tömegforgalmú, kiemelt védelmet igénylő 
helyszínek (így különösen Budapest és egyes megyeszékhelyek) tekintetében a 
meglévő kapacitások bővítése került végrehajtásra, amely a hatékony 
felhasználói híradás-szervezéssel kiegészülve rendkívüli körülmények között is 
biztosítani képes a készenléti szervek terror-elhárítási feladatainak ellátását. 
 

A fentieken túl 232,4 millió forint, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás valósult meg az előirányzat 
javára az alábbiak szerint:  

− 218,7 millió forint a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony és üzembiztos működésének 
biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1905/2015. (XII. 8.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján. 

− 13,7 millió forint a Miniszterelnökségtől a KIH megszűnésével összefüggésben a 
Miniszterelnökség, a BM, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján. 
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Az előirányzaton 94,0 millió forint kötbérből származó működési bevétel keletkezett, melyből 
93,8 millió forint a Kormányzati Felhő kapacitásbővítésére, 0,2 millió forint pedig az EDR 
üzemeltetésére lett felhasználva. 
 
Az előirányzaton 105,7 millió forint átcsoportosítása történt meg a KEK KH részére az 
Elektronikus fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) 2016. évi működtetéséhez szükséges 
fedezet biztosítására. Az EFER lehetővé teszi a befizetendő adókra, támogatásokra vonatkozó 
átutalási megbízásoknak az eBEV honlapon történő összeállítását, és ezen megbízások 
automatikus eljuttatását az adózó bankjába. 
 
Az előirányzat 2015. évi maradványa 11.170,6 millió forint volt, melyből 10.158,1 millió 
forint pénzügyi teljesítése történt meg a 2016. évben. A fennmaradó 1.012,6 millió forint az 
előirányzat 2016. évi terhelt maradványának részét képezi. A pénzügyi teljesítés és a 
kötelezettségvállalások lezárása a közszolgáltatási szerződések teljesítésigazolását követően 
történik. 
 
Az előirányzaton 35.715,7 millió forint maradvány keletkezett, melyből 35.715,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.  
A 35.715,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 30.978,2 millió forint a 
kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege szerinti maradvány. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 22 710,1 21 501,1 28 487,0 50 241,5 14 525,8 64,0% 28,9% 

Bevétel 275,2 0,0 0,0 7 594,0 7 594,0 2 759,4% 100,0% 

Támogatás 28 022,6 21 501,1 28 487,0 31 476,8 31 476,8 112,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

5 583,0 – – 11 170,7 11 170,7 200,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 21 501,1 0,0 21 501,1 0,0 
Módosítások jogcímenként     

 
- A 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvény  6 985,9 0,0 6 985,9 53,9 
- 1482/2016. (VIII. 31.) Korm. hat. és az 1217/2016. 
(VI. 16.) Korm. hat. alapján A terrorellenes 
intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 
fejezeti kezelésű eléőirányzat terhére (az Egységes 
Digitális Rádiótávközlő rendszer fejlesztése, a 
terrorellenes intézkedésekkel összefüggésben) 

7 500,0 7 500,0 0,0 0,0 

2007



 
 

- 1589/2016. (X. 27.) Korm. hat. (a KIH 
megszűnésével összefüggő átcsoportosítás) 

13,7 0,0 13,7 0,0 

- 1787/2016. (XII. 17.) Korm. hat. (kormányzati 
infokommunikációs feladatok megvalósításához 
szükséges többletforrás biztosítása) 

4 900,0 0,0 4 900,0 0,0 

- KKM-BM közötti átcsoportosítás (KKM 
informatikai rendszerének hatékony és biztonságos 
üzemeltetése) 

218,7 0,0 218,7 0,0 

- Kötbérből származó többletbevétel előirányzatosítása 94,0 94,0 0,0 0,0 

- KEK KH-nak előirányzat átadás EFER 
üzemeltetésére 

-105,7 0,0 -105,7 0,0 

- KEK KH-nak előirányzat átadás E-kártyával 
kapcsolatos feladatok megvalósítására 

-2 036,9 0,0 -2 036,9 -53,9 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 11 170,7 11 170,7 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 50 241,5 18 764,7 31 476,8 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 21 501,1 0,0 21 501,1 

Módosítások kedvezményezettenként 
   

- saját intézménynek    

= meghatározott feladatra -2 142,6 0,0 -2 142,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- A 2015. évi C. törvény módosítása 6 985,9 0,0 6 985,9 

- 1482/2016. (VIII. 31.) Korm. hat. és az 1217/2016. (VI. 16.) Korm. 
hat. alapján A terrorellenes intézkedések megvalósításához 
kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű eléőirányzat terhére (az 
Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer fejlesztése, a terrorellenes 
intézkedésekkel összefüggésben) 

7 500,0 7 500,0 0,0 

- 1589/2016. (X. 27.) Korm. hat. (a KIH megszűnésével összefüggő 
átcsoportosítás) 

13,7 0,0 13,7 

- 1787/2016. (XII. 17.) Korm. hat. (kormányzati infokommunikációs 
feladatok megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása) 

4 900,0 0,0 4 900,0 

- KKM-BM közötti átcsoportosítás (KKM informatikai rendszerének 
hatékony és biztonságos üzemeltetése) 

218,7 0,0 218,7 

- Kötbérből származó többletbevétel előirányzatosítása 94,0 94,0 0,0 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 11 170,7 11 170,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 50 241,5 18 764,7 31 476,8 

  
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Gazdasági társaság (2 db) 14 505,9 0,0 14 505,9 

- Egyéb:    

- 1450/2015. (VII. 27.)  Korm. határozattal RKI terhére 
biztosított forrás fel nem használt részének visszafizetése 

19,9 0,0 19,9 

Összes kifizetés 14 525,8 0,0 14 525,8 

2008



 
 

 
 
281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt. 

Az előirányzatból jogszabály alapján az államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek 
teljesítésének pénzügyi fedezetére nyújtható támogatás, amely a többségi állami tulajdonú 
regionális rendszereken helyi önkormányzatokkal közös vagy önálló pályázatként az Új 
Széchenyi Terv keretében történő fejlesztéseknek az állami részre jutó arány önerő-fizetési 
kötelezettség finanszírozására használható fel. A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával 
analóg módon, a forrás OVF részére történő átadásával valósította meg a BM.  

A 2015. évben támogatói okirattal átadott, fel nem használt támogatást, összesen 15,0 millió 
forintot az OVF 2016. március hónapban visszafizetett a BM számlájára.  

A 2016. évi előirányzat, valamint a bevétel felhasználására a BM és az OVF között aláírásra 
került támogatói okirat alapján kerül sor, amelynek elszámolási határideje 2017. július 15-e.  
 
A fejezeti kezelésű sor terhére megvalósítandó beruházás a Tiszabezdéd Észak-Szabolcsi 
Regionális Vízmű és a hozzá tartozó 6 db víztermelő kútnál, a 4 db víztoronynál és a 
Mezőladányi nyomásfokozónál az irányítástechnikai rendszer kiépítése.   
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 7,5 7,5 7,5 15,0 15,0 200% 100,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 - 100,0% 

Támogatás 0,0 7,5 7,5 0,0 0,0 - - 

Költségvetési 
maradvány 

7,5 - - - - - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7,5 0,0 7,5 0,0 
Módosítások jogcímenként         
- Saját intézménynek átadott előirányzat -7,5 0,0 -7,5 0,0  
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

15,0 15,0 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 15,0 15,0 0,0 0,0 

 

2009



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7,5 0,0 7,5 

Módosítások jogcímenként       

- Saját intézménynek     

= Meghatározott feladatra  -7,5 0,0 -7,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

-  Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

15,0 15,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 15,0 15,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (1 db) 15,0 0,0 15,0 

Összes kifizetés 15,0 0,0 15,0 

  
 
031721 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése  
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 7,5 millió forint volt. 
 
Az előirányzat a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra alapozott, 2005. évben 
átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési 
koncepcióban prognosztizált beruházások támogatására használható fel. Az előirányzat 
kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás 
nyújtható. 
 
A fejezeti sor terhére – a „Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása” 
fejlesztési koncepcióban foglaltakra is figyelemmel – kormányzati víziközmű beruházás 
keretében a korábbi években már megkezdett szaghatás csökkentési program folytatása 
szükséges. A IV. régió területén Keszthely és térsége szennyvízelvezető rendszer szaghatás 
csökkentése tárgyban már 2008-ban elkészült, 2015. évben felülvizsgálatra került egy 
tanulmányterv, így a fejezeti soron rendelkezésre álló forrásokból a lebonyolítói pályáztatást 
követően a tervkészítés, engedélyeztetés és kivitelezés kezdhető el. 
 
A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával analóg módon az OVF részére történő forrás 
átadással valósította meg a BM, azonban a forrás – a közbeszerzések elhúzódásából 
következő 2015. évi felhasználás hiánya miatt – a tavalyi forrás 2016. márciusban 
visszafizetésre került a BM részére. 
 
A 2016. évi előirányzat, valamint a visszafizetett támogatás felhasználására a BM és az OVF 
között aláírásra került egy újabb támogatói okirat, amelynek elszámolási határideje 2017. 
július 15-e.  
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.  

2010



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 15,0 7,5 7,5 25,2 25,2 168% 100,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 17,7 17,7 - 100% 

Támogatás 0,0 7,5 7,5 7,5 7,5 - 100% 

Költségvetési 
maradvány 

15,0 - - - - - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7,5 0,0 7,5 0,0 
Módosítások jogcímenként         
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

17,7 17,7 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 25,2 17,7 7,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 7,5 0,0 7,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

-  Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

17,7 17,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 25,2 17,7 7,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (1 db) 25,2 0,0 25,2 

Összes kifizetés 25,2 0,0 25,2 

 
 
256478 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 
 
A törvényi sor 2016. évi eredeti előirányzata 20,5 millió forint volt. 
 
Az előirányzat felhasználható az 1996-ban megkezdett vízbázisvédelmi célprogram 
végrehajtására vonatkozó jogszabályokban és az Európai Unió Víz Keretirányelvében 
meghatározott célokra. Az előirányzat kedvezményezettjei az OVF és a vízügyi 
igazgatóságok.  

2011



 
 

 
Az eredeti előirányzat terhére a BM és két vízügyi igazgatóság között támogatói okirat 
megkötésére került sor, mellyel az alábbi feladatok valósultak meg: 

− a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére két helyszínre (Ráckeve I., II. és 
Dejtár-Patak üzemelő sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok) összesen 13,3 
millió forint került átadásra. A Ráckeve I., II. sérülékeny földtani környezetű 
ivóvízbázisok 2016. évi kiadása tartalmazza a meder geofizikai (szeizmikus) 
szelvényezést, a mederanyag mintavételét, az aktív beszivárgási felület 
meghatározását (min. 3 pontban), a meglévő észlelő kutak felülvizsgálatát, 
karbantartását, egyéb kutak alkalmassági vizsgálatát, a geodéziai munkákat, a 
vízszintméréseket és egymásra hatás vizsgálatokat, a szennyező források feltárásos 
vizsgálatát, a területhasználatok, szennyező források stb. helyszíni számbavételét. A 
Dejtár-Patak üzemelő sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok 2016. évi kiadása 
tartalmazza a szennyezőforrásokat feltáró kutak, valamint vízbázis megfigyelő kutak 
kivitelezését (1 db kúthármas, 1 db kútnégyes hiányzó tagjainak kivitelezését, kutak 
létesítéséhez kapcsolódó mérések elvégzését és a tervezői, engedélyezési munkákat); 

− a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság részére 7,2 millió forint került biztosításra 
Biharkeresztes üzemelő sérülékeny ivóvízbázis tervezett kiadására, amely keretében 
az alábbi munkák kerültek elvégzésre: szennyezőforrásokat feltáró kutak, valamint 
vízbázis megfigyelő kutak kivitelezése, kutak létesítéséhez kapcsolódó mérések, 
valamint az előzőekben ismertetett munkarészekkel összefüggő tervezői munkák. 

 
Az előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint 
volt, amely a 2015. évi támogatás elszámolását követően visszautalásra került összegből 
keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 41,0 20,5 20,5 0,1 0,0 0,0% 0,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - 100% 

Támogatás 0,0 20,5 20,5 0,0 0,0 - - 

Költségvetési 
maradvány 

41,0 - - - - - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 20,5 0,0 20,5 0,0 
Módosítások jogcímenként         
- Saját intézménynek átadott előirányzat -20,5 0,0 -20,5 0,0  
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

0,1 0,1 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 0,0 

 

2012



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 20,5 0,0 20,5 

Módosítások jogcímenként       

- Saját intézménynek     

= Meghatározott feladatra  -20,5 0,0 -20,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

-  Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

0,1 0,1 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 

 
 
256489 Ivóvíz-minőség javító program  
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 41,1 millió forint volt. 
 
Az előirányzat a közüzemi ivóvízellátás biztonságát növelő fejlesztések és az ivóvíz-minőség 
javító beruházások megvalósítására használható fel. Az előirányzat támogatja Tiszabezdéd 
állami tulajdonban lévő regionális ivóvízellátó rendszeren a felújítási, rekonstrukciós, bővítési 
és korszerűsítési munkák végzését. Az előirányzat kedvezményezettje az OVF. Az előirányzat 
terhére egyedi döntéssel költségvetési támogatás nyújtható.  

A feladatellátást a korábbi évek gyakorlatával azonos módon, a feladat és a forrás az OVF 
részére történő átadásával valósította meg a BM. A 2015. évi forrás a közbeszerzések 
elhúzódása miatt a 2015. évi felhasználás hiányában 2016. márciusban visszafizetésre került a 
BM részére. 

Az előző évi forrás és a 2016. évi előirányzat felhasználására a BM és az OVF között 
megkötött támogatói okiratok aláírásával került sor, amelyek a Tiszabezdéd Vízmű 
irányítástechnikai vezérlőrendszerek létesítésére és korszerűsítésére, továbbá a Siófoki 
vízellátó rendszer ivóvízminőség javítása, vízbiztonsága (balatonszéplaki felszíni vízmű 
iszapvonal korszerűsítése) megnevezésű feladatokra kerültek megkötésre. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 89,7 41,1 41,1 130,8 130,8 145,8% 100,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 130,8 130,8 - 100% 

Támogatás 0,0 41,1 41,1 0,0 0,0 - - 

Költségvetési 
maradvány 

89,7 - - - - - - 

 

2013



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 41,1 0,0 41,1 0,0 
Módosítások jogcímenként         
- Saját intézménynek átadott előirányzat -41,1 0,0 -41,1 0,0  
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

130,8 130,8 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 130,8 130,8 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 41,1 0,0 41,1 

Módosítások jogcímenként       

- Saját intézménynek     

= Meghatározott feladatra  -41,1 0,0 -41,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Βevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

130,8 130,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 130,8 130,8 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (1 db) 130,8 0,0 130,8 

Összes kifizetés 130,8 0,0 130,8 

 

352228 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 

A törvényi sort a 2016. évi költségvetési törvény hozta létre (20. cím, 1. alcím, 61. 
jogcímcsoport), 107,1 millió forint eredeti előirányzattal. Az előirányzat előirányzat-
módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető.  
 
A menedékjogról szóló jogszabályok alapján az elismert menekültek, illetve oltalmazottak 
részére a BÁH havonta integrációs támogatást folyósított. 
A BÁH részére támogatói okirattal a 2016. évben 107,1 millió forint került jóváhagyásra.  
A 2016. évi költségvetési törvény 4. melléklete rögzítette, hogy az előirányzat esetében a 
teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. A BÁH a kérelmezők 
számából adódó igények alapján a már folyósított 107,1 millió forinton és a BÁH 
költségvetésében rendelkezésre álló 89,8 millió forint maradványon felül további 15,0 millió 
forint többletforrás biztosítását kérelmezte a feladat 2016. évi maradéktalan ellátásához, a 
központi költségvetés terhére. A keretemelést a nemzetgazdasági miniszter engedélyezte. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

2014



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás - 107,1 107,1 107,1 122,1 - 114,0% 

Támogatás - 107,1 107,1 107,1 122,1 - 114,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 107,1 0,0 107,1 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 107,1 0,0  107,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 107,1 0,0 107,1 

2016. évi módosított előirányzat 107,1 0,0 107,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (1 db) 122,1  0,0 122,1 

Összes kifizetés 122,1  0,0 122,1 

 
 
251212 Országos Polgárőr Szövetség 

 
A törvényi sor eredeti előirányzata 1.050,0 millió forint volt.  
 
Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) részére támogatási szerződéssel a 
2016. évben 1.050,0 millió forint került biztosításra.   
 
A támogatás az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei 
(fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi 
szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére; rendezvények 
finanszírozására; polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére; a polgárőrök 
igazolvánnyal történő ellátására; az OPSZ működésének biztosítására.  
 
Az OPSZ 2016. évi szakmai programjai az alábbiak szerint alakultak: 
 
Az OPSZ fenntartotta és folytatta a korábban meghirdetett és eredményes, fő szakmai 
programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a 

2015



 
 

polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok 
biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához:  
 
- Az egyik legnagyobb hangsúlyt és támogatást a „100X100 Biztonság” programot 

kibővítő „250X100 Biztonság” kapta, majd a program sikerére alapozva 2016 második 
félévben került sor a „300x100 Biztonság” kibővített program indítására, új feladatok 
meghatározására, valamint az addig elért eredmények értékelésére. A közbiztonság 
erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására meghirdetett „300x100 Biztonság” 
a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramja, melynek végrehajtása a csatlakozó 
300 résztvevő településen eredményesnek és sikeresnek tekinthető. 

- A „Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek” című hosszú távú program az 
idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítása érdekében – tovább szélesítve 
– folytatódott. 

- Folyamatos, meghatározó programként működött az „Egy iskola – egy polgárőr” 
program, mint az iskolások biztonságát szolgáló polgárőri közreműködés és közterületi 
szolgálat. 

 
A meglévő programok mellett új szakmai programok is kidolgozásra kerültek, illetve a 
szövetségek csatlakoztak a rendőrségi programokhoz és a soron kívül jelentkezett 
feladatokhoz: 
 
- Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program 2016-2017.: A városi bűnmegelőzés 

hatékonyságának növelése érdekében az OPSZ és az ORFK – a BM, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács és az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. támogatásával 
– a 2016-2017. évre meghirdette a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Programot. A program 
előkészítése során három régióban (Budapesten, Debrecenben és Hévízen) a megyei 
elnökök részvételével konzultációk megtartására került sor. 

- Az OPSZ egyesületei csatlakoztak az OPSZ elnökének felhívásához, mely szerint az 
illegális migráció miatt kialakult helyzetben az érintett határ menti polgárőr 
egyesületeknek segítséget kell adni (az OPSZ külön anyagi támogatással segítette őket, 
módszertani segédanyagot dolgozott ki részükre, és külön fórum megtartására került sor 
Mórahalmon). 

 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 061,9 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 98,9% 100,0% 

Bevétel 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0% - 

Támogatás 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 050,0 100,0% 100,0% 

 
  

2016



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Egyéb: társadalmi szervezet (1 db) 1 050,0  0,0 1 050,0 

Összes kifizetés 1 050,0  0,0 1 050,0 

 
 
029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 
 
Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére biztosítandó 
költségvetési támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja: 

− az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és 
hagyományőrző tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek 
finanszírozása, műszaki-technikai és informatikai fejlesztése, valamint az önkéntes 
tűzoltók oktatásának támogatása, valamint 

− az önkéntes mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességeinek növelése, az 
eszközfejlesztések, a továbbképzésen történő részvétel támogatása, a szerepvállalásuk 
szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk 
gyakoriságának növelése. 

 
A költségvetésben rendelkezésre álló 600,0 millió forint támogatás a BM OKF részére került 
átcsoportosításra. A támogatás pályázatok keretében (356,0 millió forint + 83,5 millió forint) 
és egyedi döntés útján (160,5 millió forint) került odaítélésre. 
 
1)  A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar 
Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását 
követően 492 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján. 
 

Pályázati kategória megnevezése 
Pályázaton győztes 
egyesületek száma 

(db) 

Támogatás értéke 
összesen 

(millió forint) 
Üzemeltetési támogatás 210 49,9 
Szertár építése, felújítása, bővítése 56 31,6 
Tűzoltó gépjármű és technika javítása, 14 3,2 

2017



 
 

felülvizsgálat 
EDR rádió 63 20,5 
Tűzoltó védőeszköz 360 116,3 
Tűzoltó technikai eszköz 214 44,8 
Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések 293 35,6 
Kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések 326 51,5 
Oktatás, vizsgáztatás és PÁV vizsgálat 116 2,6 
Összesen* 492 356,0 

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban. 
 
2) A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra 
beérkezett igények szakmai elbírálását követően 122 mentőszervezet részesült támogatásban 
az alábbi kategóriák alapján. 

Pályázati kategória megnevezése 

Pályázaton győztes 
mentőszervezetek 

száma  
(db) 

Támogatás értéke 
összesen 

(millió forint) 

Technikai eszköz és gépjármű beszerzés 73 61,8 
Üzemanyag költség 11 0,9 
Építési beruházások tervezése 4 2,3 
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, 
műszaki vizsga 

7 0,9 

Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, 
tartozék 

6 1,5 

Speciális végzettséghez szükséges tanfolyam, 
illetve vizsga 

5 1,5 

Tűzoltó technika kezelői vizsga 2 0,05 
Védőeszköz és védőruha 52 14,6 
Összesen* 122 83,55 

* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban. 

3) Főigazgatói egyedi döntés alapján a 2015. évi vonulási adatok alapján 130 egyesület 
50-80-110-150 ezer forint összegű egyedi támogatásban részesült, amelyet a működésre, 
szertárépítésre, felújításra, bővítésre pályázaton elnyert pénzbeli támogatásokhoz hasonlóan a 
területi szervek folyósították az egyesületek részére. 
 
Egyedi döntés alapján, a BM OKF tulajdonában lévő 6 db gépjármű került felújításra, majd 
átadásra egyesületeknek, valamint 9 ÖTE részesült szertár felújítási, valamint gépjármű 
javítási támogatásban. 
 
Egyedi döntést követően részesülhettek támogatásban az önálló tevékenységet vállaló ÖTE-k 
is. 
 
Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására biztosított 600,0 millió 
forint terhére 2016. évben pénzügyileg összesen 530,7 millió forint teljesült, a fennmaradó 
69,3 millió forint a BM OKF 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában 
szerepelt.  
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

2018



 
 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  0,0 600,0   600,0   0,0   0,0   - - 

Bevétel  0,1  0,0 0,0   0,0  0,0  - - 

Támogatás  0,0 600,0   600,0   0,0   0,0   - - 

Költségvetési 
maradvány  

0,1 -  0,0  0,0 0,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 600,0    0,0 600,0     

Módosítások jogcímenként         

 - BM OKF részére előirányzat átadás  -600,0   0,0 -600,0     

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0     

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat     600,0   0,0   600,0   

Saját intézménynek (BM OKF)       

 = Meghatározott feladatra  -600,0   0,0 -600,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   

 
 
302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 
 
A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány a 29,0 millió forintos támogatást a rendvédelmi 
társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport és a rendvédelmi programok, rendezvények 
szervezésére, az alapító okiratban rögzített feladatai megvalósulásának elősegítésére használta 
fel. Programjainak célcsoportjai a belügyi és rendvédelmi dolgozók és azok családtagjai, 
valamint a belügyi nyugdíjasok. Események, programok sokasága határozta meg az 
alapítvány 2016. évi tevékenységét, mint például bűn-, baleset- és drogmegelőzési és családon 
belüli erőszak elleni védekezéssel kapcsolatos programok, sport-rendvédelmi és KRESZ-
tábor, egészségmegőrző és rekreációs programok, nyugdíjas és generációs találkozók. 
 
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, 
valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, 
továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében 
meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való 
hozzájárulás céljára 2016. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült. 
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A Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) az alapító okiratában, valamint a BM 
OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá 
az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2016. évben 50,0 millió forint 
támogatásban részesült. Az előirányzat hozzájárult a MTSZ és megyei szervezetei 
működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, 
területi, megyei, illetve budapesti, országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, valamint 
tűzoltónap szervezéséhez, szolgálati érem kiadásához és egyéb kiemelt feladataik 
végrehajtásához.  
 
A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott 
költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, 
egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel a 2016. évi 5,0 
millió forint összegű támogatást.  
 
Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége a 2016. évi 5,0 millió forint összegű 
támogatását az a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves 
munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használhatta fel.   
 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 12,0 millió forintos támogatásából 9,0 
millió forint – támogatási szerződés alapján – hét önkormányzati érdekszövetség, a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a 
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, 
Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi és európai 
kapcsolatai fenntartására, erősítésére, 3,0 millió forint pedig a Legjobb Önkormányzati 
Gyakorlatok program „Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése” témában 
meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.   
 
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (a továbbiakban: RSOE) 
támogatására 2016. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.  
 
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni 
Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, melyet a katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását az RSOE végzi.  
 
A szervezet stabil hátterét 30 tagszervezetben több mint 1000 tag és 65 jogi tag adja, 
tevékenyen segítve az egyesület munkáját. Az RSOE szorosan együttműködik a 
katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal, az állami, 
társadalmi és gazdálkodó szervekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a 
lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén 
is bővül. Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, 
a segélyhívó rendszerek folyamatos karbantartásával, javításával, korszerűsítésével szerepet 
vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók 
biztonságának fokozásában. Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős 
összegeket fordított olyan állami feladatokra, melyek a biztonság növelését célozzák.  
 
A Magyar Rendészeti Sportszövetség (a továbbiakban: MRS) a BM, valamint a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított 
országos sportszövetség, civil szervezet. A 2016-ban rendelkezésére bocsátott 24,0 millió forint 
támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására fordította. Koordinálta, 
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segítette a rendvédelmi személyi állomány sportolásának, testedzésének szervezett kereteket 
adó civil szervezeteket. Támogatta azokat a sportágakat (lövészet, önvédelmi- és küzdősportok, 
speciális rendőr- és tűzoltósportok), melyek a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül 
elősegítik. Sportegyesületi kereteket biztosított a szakszövetségi versenyrendszerben szereplő 
rendvédelmi állományba tartozó sportolóknak, sporteseményeket rendezett, illetve 
közreműködött azok szervezésében. A tagegyesületekkel szorosan együttműködve kiemelt 
figyelmet fordított a szolgálati feladatok ellátásához szükséges fizikai képességek fenntartására. 
Képviselte Magyarország rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben. 
 
Az MRS 2016-ban is eredményesen szervezte a hazai versenyeket és a nemzetközi 
sporteseményeken történő részvételt, valamint eleget tett az európai és nemzetközi rendőr 
sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Támogatta a 
tagegyesületek programjait. Hatékonyan közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer 
hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében. 
 
A Szertelen-kék Alapítvány a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését célzó 
bűnmegelőzési tevékenységek megvalósítására kapott 5,0 millió forint támogatást. 
 
A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 
maradvány nem keletkezett.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 172,0   172,0   172,0   175,0   175,0   101,7% 100,0% 

Támogatás  172,0   172,0   172,0   175,0   175,0   101,7% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 172,0   0,0  172,0    0,0 
Módosítások jogcímenként       

 
- BM igazgatása megtakarításának átcsoportosításával 
TÖOSZ tevékenységével összefüggő díjak 
támogatására 

3,0  3,0  

2016. évi módosított előirányzat 175,0   0,0  175,0    0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 172,0   0,0  175,0   

Módosítások kedvezményezettenként       

- Társadalmi szervezetnek 3,0  3,0 

2016. évi módosított előirányzat 175,0   0,0  175,0   
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Alapítvány (2 db) 34,0   34,0 

- Nonprofit társaság (7 db) 141,0   141,0 

Összes kifizetés 175,0   175,0 

 
 
271678 Közösségi programok 
 
A törvényi sor a 2016. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek 
maradványaként 5,3 millió forint állt rendelkezésre. 
 
A 2012. évtől az előirányzaton kizárólag a maradvány elszámolása történik, európai uniós 
bevétel nem került tervezésre, ezért a BM igazgatása részére, az európai uniós forrás terhére 
történő térítések 8,5 millió forint összegű előirányzatosítása vált szükségessé 
többletbevételként. 
 
Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 5,3 millió forint az 
1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 2016. évben maradvány 
nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  0,6 0,0 13,8 13,8 13,8 2 300,0% 100,0% 

Bevétel  0,0 0,0 8,5 8,5 8,5 0,0% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány  

5,9 0,0 0,0 5,3 5,3 89,8% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 5,3 5,3 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása 8,5 8,5 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 13,8 13,8 0,0 0,0 
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Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 5,3 5,3 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása 8,5 8,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 13,8 13,8 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (1 db) 8,5  8,5 

- Egyéb (maradvány átcsoportosítása) 5,3  5,3 

Összes kifizetés 13,8  13,8 

 
 
277389 Európai Menekültügyi Alap 
 
Az Európai Menekültügyi Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/573/EK tanácsi 
határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.  
 
Az Európai Menekültügyi Alap általános célja a tagállamok erőfeszítéseinek támogatása és 
ösztönzése a menedékkérők, a menekültek, az oltalmazottak, a lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek és az áttelepítettek befogadása területén, így a befogadás feltételeinek 
megteremtésében, következményeinek viselésében, a tisztességes és hatékony menekültügyi 
eljárás alkalmazásában, továbbá előmozdítani a jó gyakorlatok alkalmazását a menekültügy 
területén a nemzetközi védelemre szoruló személyek jogainak biztosítása érdekében, valamint 
lehetővé tenni a tagállami menekültügyi rendszerek hatékony működését. 
 
Az Európai Menekültügyi Alap eredeti előirányzataként 35,0 millió forint került 
megtervezésre, amelyből az EU támogatás összege 34,9 millió forint, a költségvetési 
támogatás összege pedig 0,1 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző 
évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6,1 millió forint összegben. 
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3,3 millió forint, amely 
az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján fejezeten belül átcsoportosításra került a 17. 
Vízügyi Igazgatóságok cím részére. Év közben a kötelezettségvállalással terhelt 
maradványból meghiúsult 2,5 millió forint, melynek átcsoportosítása az 1768/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozattal megtörtént. 
 
A törvényi soron 2016-ban 40,7 millió forint került kifizetésre, ebből 31,4 millió forint EU 
támogatás terhére, 9,3 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra.  
 
A 2013. évi allokáció keretében megvalósult projektek közül két esetben az egyenlegrendezés 
során a kedvezményezettek összesen 3,9 millió forint visszafizetési kötelezettséget 
teljesítettek.  
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A 2016. év folyamán az Európai Menekültügyi Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása, 
zárása folyt. A keret pályáztatására még a 2013. évben sor került. Minden projekt 2015. június 
30-ával lezárult, azonban egyes projektek értékelése és pénzügyi zárása áthúzódott a 2016. év 
első felére.  
 
2016. március 31-én megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2013. évi allokáció 
megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottság 2016. december 21-én átutalta 
a 288.114,1 euró összegű maradványt. 
 
Az előirányzaton 4,1 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem 
terhelt volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 267,8 35,0 35,0 61,5 40,7 15,2% 66,2% 

Bevétel 145,4 34,9 34,9 52,0 35,3 24,3% 67,9% 

Támogatás 33,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

98,1 – – 9,4 9,4 9,6% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 35,0 34,9 0,1 0,0 
Módosítások jogcímenként 

    
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 9,4 9,4 0,0 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított 
pályázati forrás) 

13,2 13,2 0,0 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek 
visszafizetései) 

3,9 3,9 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 61,5 61,4 0,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 35,0 34,9 0,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 9,4 9,4 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) 13,2 13,2 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 3,9 3,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 61,5 61,4 0,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (2 db) 8,1 0,0 8,1 

- Más fejezet intézménye (1 db) 1,4 0,0 1,4 

- Alapítvány (1 db) 6,2 0,0 6,2 

- 
Egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyházi 
intézmény) (5 db) 

25,0 0,0 25,0 

Összes kifizetés 40,7 0,0 40,7 

 
 
277390 Integrációs Alap 
 
Az Európai Unió Tanácsa a 2007/435/EK határozatával a 2007-2013. közötti időszakra hozta 
létre a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alapot (a 
továbbiakban: Integrációs Alap). 
 
Az Integrációs Alap célja a tagállamok nemzeti erőfeszítéseihez való hozzájárulás olyan 
beilleszkedési politikák kifejlesztése és végrehajtása érdekében, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a különböző kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli 
állampolgárok teljesítsék a tartózkodási feltételeket, és ez megkönnyítse beilleszkedésüket az 
európai társadalmakba. Az Európai Integrációs Alap elsősorban az újonnan érkezett harmadik 
országbeli állampolgárok beilleszkedésével kapcsolatos intézkedésekre koncentrál. 
 
Az Integrációs Alap eredeti kiadási előirányzata 48,9 millió forint volt, amelynek forrása 48,8 
millió forint EU támogatás, és 0,1 millió forint költségvetési támogatás. A kiadások 
fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 11,9 millió 
forint összegben.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 73,3 millió forint, mely 
az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 17. Vízügyi 
Igazgatóságok cím részére. Év közben a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 
meghiúsult 11,9 millió forint, melynek átcsoportosítása az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozattal megtörtént. 
 
A törvényi soron a 2016. évben 125,4 millió forint került kifizetésre. Ebből 40,2 millió forint 
EU támogatás, 85,2 millió forint előző évek maradványa terhére került finanszírozásra.   
 
A 2007. évi allokáció keretében megvalósult projektek közül egy esetben az 
egyenlegrendezés során a kedvezményezett 2,1 millió forint visszafizetési kötelezettséget 
teljesített, továbbá egy 2009. évi allokációs projekt esetében szabálytalanság került 
megállapításra, melynek során a kedvezményezett 0,1 millió forintot fizetett vissza. 
 
A 2016. év folyamán az Integrációs Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása, zárása 
folyt. A keret pályáztatására még a 2013. évben sor került. Minden projekt 2015. június 30-
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ával lezárult, azonban egyes projektek értékelése és pénzügyi zárása áthúzódott a 2016. év 
első felére.  
 
2016. szeptember 15-én a Bizottság átutalta a 2012. és a 2013. évi allokáció zárásához 
kapcsolódó maradvány összegét 24.887,1 euró, illetve 48.693,8 euró összegben. 
 
A soron 2,3 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem 
terheltként került kimutatásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  319,7 48,9 48,9 145,7 125,4 39,2% 86,1% 

Bevétel  127,7 48,8 48,8 60,4 42,4 33,2% 70,2% 

Támogatás  47,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

230,1 – – 85,2 85,2 37,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 48,9 48,8 0,1 0,0 
Módosítások jogcímenként  

    
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 85,2 85,2 0,0 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított 
pályázati forrás) 

11,6 11,6 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 145,7 145,6 0,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 48,9 48,8 0,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 85,2 85,2 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) 11,6 11,6 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 145,7 145,6 0,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (1 db) 6,1 0,0 6,1 

- Más fejezet intézménye (2 db) 30,5 0,0 30,5 

- Alapítvány (1 db) 1,5 0,0 1,5 

- 
Egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyesület) (8 
db) 

87,3 0,0 87,3 

Összes kifizetés 125,4 0,0 125,4 

 
 
277401 Visszatérési Alap 
 
Az Európai Visszatérési Alapot az Európai Unió Tanácsa a 2007/575/EK tanácsi 
határozatával hozta létre a 2008-2013. közötti időszakra.  
 
A Visszatérési Alap általános célja, hogy támogassa a tagállamoknak a visszatérés 
igazgatásának javítására tett erőfeszítéseit azok minden dimenziójában, az integrált igazgatás 
elvének alkalmazásával és a tagállamok által végrehajtandó közös intézkedések vagy a 
szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, 
figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az 
alapvető jogokkal.  
 
A Visszatérési Alap eredeti kiadási előirányzata 65,1 millió forint volt, melyet 65,0 millió 
forint EU támogatás és 0,1 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott. A kiadások 
fedezetéül szolgált továbbá az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16,6 millió 
forint összegben.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 95,1 millió forint, mely 
az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került a 17. Vízügyi 
Igazgatóságok cím részére.  
 
A törvényi soron a 2016. évben 210,7 millió forint került kifizetésre. Ebből 99,0 millió forint 
EU támogatás terhére, 111,7 millió forint előző évek maradványa terhére került 
finanszírozásra.  
 
A 2013. évi allokáció keretében megvalósult projektek közül nyolc esetben az 
egyenlegrendezés során a kedvezményezettek összesen 20,9 millió forint visszafizetési 
kötelezettséget teljesítettek. 
 
A 2016. év folyamán a Visszatérési Alap 2013. évi allokációjának megvalósítása, zárása folyt. 
A keret pályáztatására még a 2013. évben sor került. Minden projekt 2015. június 30-ával 
lezárult, azonban egyes projektek értékelése és pénzügyi zárása áthúzódott a 2016. év első 
felére.  
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2016. március 31-én megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2013. évi allokáció 
megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a BM-nek 46.712,7 euró visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett. Ennek pénzügyi rendezésére a 2017. évben kerül sor. 
 
A soron 21,0 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással 
nem terhelt volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 497,2 65,1 65,1 272,4 210,7 42,4% 77,3% 

Bevétel 229,0 65,0 65,0 160,6 119,9 52,4% 74,7% 

Támogatás 62,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

317,2 – – 111,7 111,7 35,2% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 65,1 65,0 0,1 0,0 
Módosítások jogcímenként  

    
- Előző évi maradvány előirányzatosítása  111,7 111,7 0,0 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított 
pályázati forrás) 

74,9 74,9 0,0 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek 
visszafizetései) 20,7 20,7 0,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 272,4 272,3 0,1 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 65,1 65,0 0,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 111,7 111,7 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) 74,9 74,9 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 20,7 20,7 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 272,4 272,3 0,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (2 db) 61,4 0,0 61,4 

- 
Egyéb (maradvány-elvonás, MNB, nemzetközi 
szervezet) (9 db) 

149,3 0,0 149,3 

Összes kifizetés 210,7 0,0 210,7 

 
 
277412 Külső Határok Alap 
 

A Külső Határok Alap eredeti kiadási előirányzataként 459,6 millió forint került 
megtervezésre, melynek forrása 459,5 millió forint EU támogatás és 0,1 millió forint 
költségvetési támogatás volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt 512,1 millió forint maradvány összege.  
 
A 2016. évben a 2013. évi allokáció kapcsán korábbi években megvalósított projektek zárása 
és értékelése, valamint egyenlegrendezése zajlott.  
 
2016 márciusa végén elkészült és megküldésre került az Európai Bizottság részére a 2013. évi 
allokáció megvalósításáról szóló zárójelentés, amely alapján a Bizottságnak 465.631,81 eurót 
kell fizetnie a BM részére, amelynek teljesítése áthúzódik a következő évre. A 2011. évi 
allokáció zárásához kapcsolódóan 496.400,74 eurót a Bizottság 2016. december 29-én átutalta 
a BM részére. 
 
A Bizottság részére 2016. április 1-jén a 2012. évi allokáció zárásához kapcsolódóan 
visszafizetésre került a BM részéről 342.871,94 euró. 
 
Az előirányzaton 2016-ban 295,0 millió forint került felhasználásra, melyből 47,6 millió 
forint európai uniós támogatás terhére, 247,4 millió forint pedig az előző évek maradványa 
terhére került finanszírozásra. 
 
Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az 1768/2016. (XII. 15.) 
Korm. határozat alapján 12,3 millió forint összegben, valamint az 1821/2016 (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján 206,4 millió forint összegben átcsoportosításra került. 
 
A 2016. évben a maradvány összege 288,8 millió forint, melyből 264,7 
kötelezettségvállalással terhelt, 24,1 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  4 261,4 459,6 459,6 995,7 295,0 6,9% 29,6% 

Bevétel 1 852,7 459,5 459,5 483,5 71,6 3,9% 14,8% 

Támogatás  1 358,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány 

1 561,9 – – 512,1 512,1 32,8% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 459,6 459,5 0,1  0,0 
Módosítások jogcímenként          
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 512,1 512,1 0,0  0,0 
- Bevétel előirányzatosítása 24,0 24,0 0,0  0,0 
2016. évi módosított előirányzat 995,7 995,6 0,1  0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 459,6 459,5 0,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 512,1 512,1 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása  24,0 24,0  0,0 

2016. évi módosított előirányzat 995,7 995,6 0,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (2db) 76,3  76,3 

- Más fejezet intézménye 0,0  0,0 

- Egyéb (MNB jutalék, maradványelvonás) (2db) 218,7  218,7 

Összes kifizetés 295,0  295,0 
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283601 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 
 
A Szolidaritási Alapokra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében az Alapokból 
tagállami kezdeményezésre az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret 
terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és 
ellenőrzési intézkedések, valamint az Alap végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást 
erősítő tevékenységek.  
 
A törvényi sor a 2016. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal, előző évek 
maradványaként 19,5 millió forint állt rendelkezésre. Európai uniós bevétel nem került 
tervezésre, azonban a BM igazgatása részére az európai uniós forrás terhére történő térítések 
miatt 248,9 millió forint összegű előirányzatosítás vált szükségessé többletbevételként. 
 
A technikai költségkeret fedezetére rendelkezésre álló uniós forrás: 

− a 2010-ig tartó időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves 
összegének 7%-a plusz 30.000 euró, valamint 

− a 2011-2013. közötti időszakra a tagállamnak juttatott társfinanszírozás teljes éves 
összegének 4%-a plusz 30.000 euró. 

 
A Felelős Hatóság a négy Alap technikai költségkeretét összevontan használja, azonban 
egyértelműen és dokumentált módon elkülönítésre kerül, hogy az egyes kifizetések milyen 
összegben, mely Alap terhére kerülnek elszámolásra.  
 
A 2016. év során kiadásként a BM igazgatása által megelőlegezett költségek megtérítései 
jelentek meg. A térítések keretében a következő jelentősebb költségek merültek fel: 

− Az Alapok terhére foglalkoztatott személyek munkabére, kapcsolódó munkaadói 
járulékai, cafeteria rendszer szerinti juttatásai és továbbképzéseken való részvétele 
költségeinek megtérítése. 

− Kapcsolódó workshopok, pályázói tájékoztató során felmerült költségek fedezése. 
− A menedzsment és monitoring feladatok ellátását segítő informatikai rendszer 

fenntartási, karbantartási költségei. 
− Számítástechnikai eszközök beszerzése.  
− Továbbá a következő egyéb költségek kerültek elszámolásra a technikai költségkeret 

terhére: tolmácsolási kiadások, könyvelés költségei, a weboldallal kapcsolatban 
felmerült költségek. 

 
A 2016. évben 248,9 millió forint felhasználása történt meg uniós forrás terhére, 19,5 millió 
forint pedig előző évek maradványa terhére.  
 
2016. évben nem keletkezett a törvényi soron kötelezettségvállalással terhelt, valamint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  76,8 0,0 0,0 268,4 268,4 349,5% 100,0% 

Bevétel 65,9 0,0 0,0 248,9 248,9 377,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

30,4 - - 19,5 19,5 64,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként        

 
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 19,5 19,5 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása 248,9 248,9 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 268,4 268,4 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 19,5 19,5 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása 248,9 248,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 268,4 268,4 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (1 db) 248,9   248,9 

- Εgyéb (MNB jutalék, maradvány átcsoportosítása) 
(2 db) 

19,5  19,5 

Összes kifizetés 268,4 
 

268,4 

 
 
302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 
 
A 2016. évben 91,2 millió forint eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, melynek 
fedezete költségvetési támogatás volt. Az előirányzat forrásait tovább növelte 42,5 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
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A 2016. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt. A kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány 42,5 millió forint az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosításra került. 
 
2016-ban 91,2 millió forint maradvány keletkezett, amely összeg kötelezettségvállalással 
terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  20,1 91,2 91,2 133,7 42,5 211,4% 31,8% 

Támogatás  10,0 91,2 91,2 91,2 91,2 912,0% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány 

52,6 - - 42,5 42,5 80,8% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 91,2 0,0 91,2  0,0 
Módosítások jogcímenként       
 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 42,5 42,5 0,0  0,0 
2016. évi módosított előirányzat 133,7 42,5 91,2  0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 91,2 0,0 91,2 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 42,5 42,5 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 133,7 42,5 91,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Egyéb (maradvány átcsoportosítása) (1db) 42,5 0,0  42,5 

Összes kifizetés 42,5 0,0  42,5 
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232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 
 
Az 1.963,0 millió forintos előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 
önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) 2016. évi feladatarányos működéséhez és 
fenntartásához a 25,0 millió forint alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület 
veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, 
valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület 
fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. 
rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.  
 
Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot 
követően kerültek folyósításra. 
 
Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek 
felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtottak be a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, amelyhez negyedévente szöveges szakmai 
beszámolót is csatoltak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások 
ellenőrzését, esetleges hiánypótoltatását követően a támogatás felhasználásáról összesítő 
jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  1 963,2   1 963,0   1 963,0   1 963,0   1 963,0   100,0% 100,0% 

Bevétel 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Támogatás  1 963,0   1 963,0   1 963,0   1 963,0   1 963,0   100,0% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Nonprofit társaság (60 db) 1 963,0  0,0 1 963,0 

Összes kifizetés 1 963,0  0,0 1 963,0 

 
 
270756 Duna Művész Együttesek támogatása  
  
A törvényi sor 2016. évi kiadási és támogatási előirányzata 300,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzat a Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által 
végzett közhasznú feladatok ellátásához biztosított forrást.  
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A társaság közhasznú feladatai közé tartozik a Duna Művészegyüttes, valamint a Duna 
Szimfonikus Zenekar működtetése.  
 
A 300,0 millió forintos támogatási előirányzat fedezetet nyújtott a Duna Palota Kulturális 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Duna Művészegyüttes és Duna 
Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos kiadások finanszírozásának 
támogatására. A támogatott a támogatást az alapító okiratában meghatározott közhasznú 
feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi jellegű ráfordítások, 
valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használta fel. 
 
Duna Művészegyüttes 
 
A Duna Művészegyüttes 2016-ban is folytatta azt az alkotói utat művészeti munkájában, 
amelyet a korábbi években elkezdett, ugyanakkor igyekezett a megelőző évekhez képest is 
növelni a látogatók számát, közönségbázisát szélesíteni. A 2016-ban teljesített 79 
magyarországi és 4 külföldi előadás mellett az együttes két bemutatóval jelentkezett.  
 
A Duna Művészegyüttes évekre visszatekintő általános törekvése, hogy a néptáncot kiemelje 
a műfaj megszokott színpadi kereteiből, és olyan összetett táncszínházi előadásokat hozzon 
létre, amelyek az autentikusság jegyeit hordozzák magukon, ugyanakkor innovatív 
szellemiségük, modernségük a mai színházi elemek egyenrangú társává teszik a néptáncot és 
a népzenét. Az alkotók hagyománytisztelő módon közelítenek a népi kultúrához, ugyanakkor 
bátran beemelik más korok, más műfajok elemeit, motívumait, gondolkodásmódját, 
esztétikáját. A korszerű feldolgozás nem csorbítja a tradicionális értékeket, hanem élteti és 
élővé teszi azokat. 
 
2016-ban a Duna Művészegyüttes több művészeti együttműködésben vett részt (pl. a Nemzeti 
Táncszínház és a Hagyományok Háza szervezésében a Költészet Napján, a Táncba rajzolt 
mozdulat – Hommage à Balladák könyve című est; Tűzmadár címmel a Művészetek 
Palotájában; Bábel-est: Balkán című produkció; a Duna Művészeti Társaság ’56. Egy nép 
kiáltott című produkciója a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a XXI. Duna Karnevál Gála; 
„Gloria Victis – 1956” című gálaest stb.). 
 
A Duna Művészegyüttes kiemelt céljának tartja, hogy a közönség széles rétegeiben felkeltse 
az érdeklődést a néptánc iránt, ledöntse a műfajjal kapcsolatos sztereotípiákat, s ráébressze a 
nézőket annak sokarcúságára és művészi kifejezőerejére.  
A Duna Művészegyüttes 2016-ban 79 magyarországi előadást bonyolított le. A budapesti 
előadások jelentős része az együttes „rendszeres” játszóhelyein, vagyis a Művészetek 
Palotájában, a Duna Palotában, valamint a Nemzeti Táncszínház épületének költöztetése miatt 
a Táncszínház ideiglenes játszóhelyein, a Várkert Bazárban és a Marczibányi Téri Művelődési 
Központban zajlottak, de folklórprodukcióival számos további fővárosi meghívást kapott. A 
közönség többek között láthatta előadásaikat az Erzsébetligeti Színházban, a Hagyományok 
Házában, a Pesti Vigadóba és az Erkel Színházban. 
 
Előadásaik hazai forgalmazása során kiemelt fontosságot tulajdonítottak az ifjúsági darabjaik, 
a Csodaszarvas és a Hamupipőke minél szélesebb körben történő bemutatására. Táncszínházi 
előadásaikkal számos helyszínen léptek fel (pl. Gyula, Győr, Budapesten a Várkert Bazár és a 
Művészetek Palotája stb.).  
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Az Együttes külföldön, Erdélyben is turnézott. A Puszták népe című előadást láthatta a 
közönség Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen, továbbá 
Sepsiszentgyörgyön egy folklórválogatást is. 
 
Duna Szimfonikus Zenekar 
 
A Duna Szimfonikus Zenekar 55 éve van jelen a hazai hangverseny életben. A Zenekar 
fennállása óta részese az ország mozgalmas koncertéletének, sok felkérésnek tesz eleget, több 
rendezvényhelyszínen színpadra lép. 2016-ban is kiemelkedő szerepet vállalt a komolyzene 
népszerűsítésében, az igényes kultúra közvetítésében. Az együttesnek továbbra is fontos 
tevékenysége az ifjúság zenei nevelése, a fiatal korosztály komolyzene iránti érdeklődésének 
felkeltése. 
 
Zeneszerető közönségüknek évtizedek óta három bérletsorozatot indít, Őszi-, Tavaszi- és 
Családi Szimfonikus Matiné elnevezéssel. Minden bérleti hangversenyt egy-egy mottó, 
izgalmas fantáziacím jellemez. 
 
A hallgatóság igényeit figyelembe véve, a hangversenysorozatokban a klasszikus-romantikus 
repertoár dominál. A zenei műfajok széles tárházából válogatva, a népszerű szimfóniák és a 
különféle hangszeres művek mellett, a programsorozatok műsorát vokális események is 
színesítik. 
 
A 2016-os Tavaszi bérletsorozat számos, nagyszerű vendégművészt és remek műsorokat 
tartogatott közönségük számára. 
 
A műsort tekintve a Duna Palota zenebarátai hallhattak Beethoven, Brahms, Dvořak, Schubert 
szimfóniákat. Kitűnő vendégeik Dvořak h-moll gordonkaversenyét, Mendelssohn e-moll 
hegedűversenyét, Haydn d-dúr és Schumann a-moll zongoraversenyét szólaltatták meg. A 
kortárs magyar zeneszerző Gallai Attila Kettősverseny klarinétra és basszusklarinétra című 
darabját is kiváló művészek játszották. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Tavaszi 
hangversenysorozat egy előadását a Duna Palotában, két előadását pedig Pesthidegkúton, a 
Klebelsberg Kultúrkúriában megismételték. 
 
Minden évben szem előtt tartják, hogy a klasszikus értékeket képviselő zeneművek műsorra 
tűzése mellett helyet kapjanak a repertoárban a XX. és XXI. századi kortárs magyar művek is.  
 
A Zenekar Családi Szimfonikus Matiné hangversenysorozata hosszú évek óta vasárnap 
délelőttönként várja a komolyzene iránt érdeklődő kisiskolásokat a szülőkkel, nagyszülőkkel 
együtt, közös családi kikapcsolódásra. A Családi bérletsorozat előadásai rendkívül népszerűek 
voltak a szélesebb körű hallgatóság körében. A látogatóak száma 2016-ban jelentősen 
emelkedett egy célzott Facebook kampánynak is köszönhetően, most már a matiné koncertek 
is rendszeresen teltházasok. 
 
A 2016-ban megtartott Matiné előadások (Tűz és víz, Csataszimfónia, Zenés mesék, 
Szárnyasok és patások, Magyar zenei emlékhelyek, Zenélő földgömb) célja a gyerekek 
komolyzenei kultúra iránti kíváncsiságának, érdeklődésének felkeltése, valamint családjuk 
körében, tartalmas, értékes szabadidőprogram eltöltése.  
 
A Duna Szimfonikus Zenekar „Muzsikáló városok” című ifjúsági műsorát vitte el vidéki 
helyszínekre (pl. Diósd, Veresegyház, Dunakeszi, Halásztelek, Szigetszentmiklós, 
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Pilisvörösvár, Budaörs, Gödöllő, Abony, Cegléd, Monor, Vác, Dunaújváros, Szentendre, 
Sárbogárd stb.).  
 
A Zenekar nemes célt szolgáló kezdeményezéshez csatlakozott, és 2016-ban második 
alkalommal lépett fel a Törös Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő jótékonysági 
hangversenyen a Marczibányi Téri Művelődési Házban. 
 
Immáron ötödik éve nagy örömmel vesznek részt az V. kerület kulturális eseményein.  A 
Zenekar az ősszel zajló Belvárosi Művészeti Napok programjának nyitó estéjén színpadra 
lépett a Duna Palotában. 
 
A Japán Nagykövetség és a Duna Palota közös szervezésében A magyar kultúra napján, Japán 
Magyar Gálakoncerttel léptek fel. A Klebelsberg Kultúrkúria felkérésére is szívesen vállalták 
a fellépést a 18. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál programjában. A Duna Szimfonikus 
Zenekar 2016-ban is örömmel vett részt a Zeneakadémia muzsikusképzésében. 
 
A Hungária Koncert Kft. szervezésében, 1995-óta, nagy sikerrel futott a „Duna 
Koncert” elnevezésű klasszikus zenei sorozat. 2016-ban megújulva, Budapest Gála címen 17 
alkalommal a Duna Palotában, 8 alkalommal a Pesti Vigadóban került megrendezésre. 
 
A Zenekar kamaraegyüttese, vonósnégyese rendszeres szereplője a Duna Palota sokszínű 
programjának. Szerepeltek számos kiállítás megnyitón, valamint az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulójára rendezett „Gloria Victis” - 1956 / 60 című emlékműsorban. 
 
A Duna Szimfonikus Zenekar 2016-ban 109 előadást tartott, mintegy 20 000 néző előtt. 
 
Az előirányzaton 2016. évben maradvány nem keletkezett. 
 
A 2016. évi módosított előirányzat 300,0 millió forint volt, mely összeg teljesítése a 2016. 
évben megtörtént. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,0% 100,0% 

Támogatás 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 100,0% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Nonprofit társaság (1db) 300,0 0,0 300,0 

Összes kifizetés 300,0 0,0 300,0 
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358484 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások 
 
A rendészeti ágazatba tartozó foglalkoztatottak új előmeneteli rendszerre történő átállása 
mentén a teljesítményjuttatásra 8 milliárd forint személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen 10.160,0 millió forint) 
állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton, a Céltartalékok terhére. A Hszt. 158. § 
(1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni 
teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti 
teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított 
költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő 
mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető.  
 
A kifizetések teljesítéséhez a megállapított költségvetési forrás a rendvédelmi feladatokat 
ellátó intézmények részére két egyenlő részletben átcsoportosításra került. Az előirányzaton 
maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2015. 
évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei 
alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési 
forrás (Céltartalékok terhére) 

10 160,0 0,0 10 160,0 0,0 

- Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat 
átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, Bv. 
szervezet, KSZF, Rendőrség, AH, NBSZ, SZBKK, 
TIBEK, BM OKF, BM NOK) 

-10 160,0 0,0 -10 160,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
211178 Fejezeti tartalék 

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2016. évben nem került 
jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (1.161,3 millió forint) növekedett az előirányzat. 

- BM igazgatástól elvonás      347,0 millió forint 
- BÁH-tól elvonás       379,2 millió forint 
- KEK KH-tól elvonás       435,1 millió forint 

 
A rendelkezésre álló keretből az alábbi, év közben felmerült, többletforrást igénylő feladatok 
finanszírozásról született döntés. 

- a BVOP által a Fővárosi Bv. Intézet III. objektumában meglévő mosoda 
kapacitásbővítése 203,0 millió forint, 

- a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gyorskocsi utcai fogdája három sétálóudvarának 
felújítási, valamint az épület átalakítási és felújítási munkálatai 323,2 millió forint, 
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- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolc, Szeles u. 73. szám 
alatti objektuma renkonstrukciója során a KEHOP pályázat által nem finanszírozott 
munkálatok finanszírozása 200,0 millió forint, 

- a BM igazgatásánál a megszűnő KEK KH-tól átkerülő szakrendszerek üzemeltetése 
435,1 millió forint értékben. 

 
Fenti döntések az év végi kincstári zárás miatt nem kerültek technikailag végrehajtásra, így 
ezen összeg az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát képezte 2016-ban.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 1 161,3 0,0 – – 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 1 161,3 0,0 – – 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- BM igazgatásától, BÁH-tól, KEK KH-tól 
átcsoportosítás 

1 161,3 0,0 1 161,3 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 1 161,3 0,0 1 161,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- BM igazgatásától, BÁH-tól, KEK KH-tól átcsoportosítás 1 161,3 0,0 1 161,3 

2016. évi módosított előirányzat 1 161,3 0,0 1 161,3 

 
 
342684 Magyar Rendvédelmi Kar  
 
A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) civil szervezetként bejegyzett szervezet, 
a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak 
önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete. 
 
Működésének, tevékenységének alapja a Hszt., illetve az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény. 
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Az MRK a 2016-ban rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működése 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, illetve szakmai tevékenységének, 
alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel: 
 

− Az MRK 2016-ban is kiemelten képviselte az életpálya-modell megvalósítását az 
egyeztető fórumokon. Szakmai egyeztetéseket kezdeményezett az országos hatáskörű 
szervekkel, képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és 
partnerszervezetek, rendvédelmi szervek rendezvényein, értekezletein, valamint ellátta 
a Becsületbírósággal kapcsolatos törvényben meghatározott feladatait.  

− Gyűjtötte és figyelemmel kísérte a határon szolgálatot teljesítő hivatásos állomány 
részére adott felajánlásokat a vonatkozó belügyi rendelet alapján. 

− Véleményezte a tárca és az országos hatáskörű szervek által megküldött 
jogszabálytervezeteket, szervezte szakmai köztestületi tevékenységével 
összefüggésben bizottsági üléseit, vezetői fórumait, éves továbbképzéseit, elnökségi 
üléseit, közgyűlését.  

− Módosította Választási Szabályzatát.  
− Előkészítette a 2017. évi küldöttválasztást. 
− Elősegítette a rendvédelmi szervek állománya és hozzátartozóik számára szervezett 

rendezvények, programok, szakmai és családi napok, MRK tagozatok szakmai 
versenyeinek és társadalmi eseményeinek a megvalósítását, támogatta az ezeken 
történő részvételt, jótékonysági előadást szervezett.  

− Tovább bővítette a kedvezményes szolgáltatók által a tagság részére felkínált 
kedvezmények számát a kölcsönösen előnyös, pénzmozgás nélküli partneri 
szerződésekkel. 

 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 50,0 50,0   50,0   50,0   50,0   100,0% 100,0% 

Támogatás  50,0 50,0   50,0   50,0   50,0   100,0% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− Nonprofit társaság (1) 50,0 0,0 50,0 

Összes kifizetés 50,0 0,0 50,0 
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342695 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 
 
A törvényi sor 2016. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 700,0 millió forint volt. 
2016. évben a fel nem használt 2015. évi támogatásokból és központi költségvetési szervek 
részére meghatározott feladatok megvalósítására átadott előirányzatból 4,8 millió forint 
bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 254,0 millió forint (242,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 11,4 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány) volt.  
 
Az előirányzat célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített feladatrendszer 
megvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítása. Az előirányzat a bűnmegelőzési, büntetőpolitikai 
hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak 
megismerésével és terjesztésével, lakossági felmérések, fórumok, pályázatok, kutatások, 
tanulmányok, képzési és oktatási anyagok megrendelésével, pilotprojektek kifejlesztésével, 
megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, 
továbbfejlesztésével, terjesztésével, továbbá egyéb bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok 
kiadásaira került felhasználásra. 
 
A törvényi sor eredeti kiadási és támogatási előirányzatának felhasználása éves feladatterv 
alapján történik. 
 
Az előirányzat terhére támogatás pályázat vagy egyedi támogatás keretében volt nyújtható, 
továbbá a BM igazgatása cím és a feladat-megvalósításban közreműködő központi 
költségvetési szervek javára előirányzat átcsoportosításra kerülhetett sor. 
 
A törvényi sor eredeti előirányzatából 2016. december 31-ig 699,6 millió forint került 
lekötésre, a fennmaradó 0,4 millió forint 2017. évben a maradvány részét képezi 
(kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány). 
 
A 699,6 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 358,6 millió forint teljesítése 
előirányzat átcsoportosítással történt, mely forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a 
büntetés-végrehajtás bűnmegelőzési alegységeinek programjai, egyedi támogatású projektjei 
kerültek támogatásra, valamint részükre A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) 
szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő intézkedések 
végrehajtására került átcsoportosításra összesen 24,1 millió forint, továbbá 291,5 millió forint 
átcsoportosítására került sor a BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására.  
 
A KIH részére A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) 
Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.2. A. pontjában meghatározott intézkedések, valamint A 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről szóló 
1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 1. mellékletének 4.1., 4.2. és 4.3. pontjaiban 
meghatározott intézkedések végrehajtására további 43,0 millió forint került átcsoportosításra.  
 
Az eredeti előirányzatból fennmaradó 341,0 millió forint kötelezettségvállalásból 99,0 millió 
forint kifizetése történt meg a 2016. évben az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett 
Fiatalok Támogatásáért Alapítvány, a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért 
Vagyonvédelmi Alapítvány, a Fény a Sötétben Alapítvány, az Aktív Mindennapok Családi 
Rekreációs Szabadidősport Egyesület, a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. és a Motiváció 
Mozgássérülteket Segítő Alapítvány részére bűnmegelőzési programok támogatására,  
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valamint az ORFK részére – pénzeszköz átadásra vonatkozó, irányító szervi egyoldalú 
jognyilatkozat alapján – számítástechnikai eszközök beszerzésének végrehajtásához 
szükséges fedezet biztosítására. 
 
A fennmaradó 242,0 millió forint kötelezettségvállalásból 197,0 millió forint a 2016. évi 
„Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” elnevezésű pályázat forrása, mely pályázattal 
kapcsolatban a támogatási jognyilatkozatok a 2017. évben kerülnek megkötésre, így az 
átcsoportosítás, átutalás nem történhetett meg 2016-ban. A fennmaradó összeg a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (Emberi Erőforrások Minisztériuma) megkötött 
megállapodásban (előirányzat átadásról) foglalt feladatok [A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének 8.2.3. D. 
pontjában meghatározott intézkedés, azaz a család védelmi funkciójának növelése] 
megvalósítására lekötött előirányzat, valamint a Szegedi Szakképzési Centrummal kötött 
egyedi támogatási megállapodásban foglalt („A jövő iskolája” – Bűnmegelőzési mentoráló 
intézmény modellprojekt” című program támogatása) program megvalósítására átadandó 
előirányzat között oszlik meg, melyek átutalása az elhúzódó szerződéskötés és az év végi 
kincstári zárás miatt nem valósulhatott meg, kötelezettségvállalással terhelt maradványként 
átforgatásra került 2017-re. 
 
Az ORFK részére kiállított egyoldalú jognyilatkozatban szereplő összeg megoszlott bevételre 
és támogatásra, így a 2016. évben kifizetésre került a befolyt 4,8 millió forintos bevétel.  
 
A 242,6 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból a 2016. évben 
237,5 millió forint kifizetése a 2015. évi „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” 
elnevezésű pályázaton nyertes 43 pályázó között és a 2015. évről áthúzódó egyedi támogatási 
szerződések között (Szegedi Krúdy Gyula Szakképzési Alapítvány, Szól a Szív Alapítvány, 
valamint az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége) 
oszlik meg.  
A fennmaradó ki nem fizetett 5,1 millió forint a 2017. évben a maradvány részét képezi 
(kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány). 
 
A 11,4 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a 2015. évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1493/2016. (IX. 15.) Korm. 
határozat alapján az ORFK részére átutalásra került 6,9 millió forint összegben (2014. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány), valamint a 2015. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 
1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Bethlen Gábor Alap részére szintén átutalásra 
került 4,5 millió forint összegben (melyből 0,7 millió forint 2014. évi, 3,8 millió forint 2015. 
évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány).  
 
2016. október 25-én 197,0 millió forint összegben 4 komponensben bűnmegelőzési pályázat 
került kiírásra „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” címmel. A pályázatok 
benyújtásának határideje 2016. december 19-e volt. A pályázaton 42 pályázó nyert el 
támogatást összesen 197,0 millió forint összegben. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi módosított előirányzata 600,2 millió forint – a 700,0 
millió forint eredeti előirányzatból 315,6 millió forint átadás történt a BM intézményei 
részére, más fejezet intézményei részére 43,0 millió forint, 4,8 millió forint bevétel folyt be és 
254,0 millió forint volt a 2015. évi maradvány –, melyből 352,7 millió forint (99,0 millió 
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forint támogatás, 4,8 millió forint bevétel és 248,9 millió forint maradvány) teljesítése történt 
meg. 
 
Az előirányzaton a 2016. évben 242,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 5,5 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (összesen 247,5 millió forint 
maradvány) keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 115,3 700,0 700,0 600,2 352,7 305,9% 58,8% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 75,6 75,6 16,1 0,0  - 0,0% 

Bevétel 1,2 0,0 0,0 4,8 4,8 400,0% 100,0% 

Támogatás 306,5 700,0 700,0 341,4 341,4 111,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

61,6 – 0,0 254,0 254,0 412,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 700,0 0,0 700,0 75,6 
Módosítások jogcímenként          
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 254,0 254,0 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása 4,8 4,8 0,0 0,0 
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 37,9 

- Előirányzat-átcsoportosítás a BM igazgatása részére 
bűnmegelőzési feladatok ellátására -291,5 0,0 -291,5 -77,9 

- Előirányzat-átcsoportosítás a Körmendi Rendészeti 
Szakgimnázium részére az irányító szerv egyoldalú 
jognyilatkozata alapján („Együtt a Bűnmegelőzésben” 
c. konferencia megszervezése, lebonyolítása) 

-0,6 0,0 -0,6 0,0 

- Előirányzat-átcsoportosítás a Készenléti Rendőrség 
részére az irányító szerv egyoldalú 
jognyilatkozataalapján (2 db szolgálati gépjármű 
üzemeltetése) 

-1,0 0,0 -1,0 0,0 

- Előirányzat-átcsoportosítás a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére támogatói okirat alapján 
(„Nyár - összefogás - biztonság” c. program) 

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

- Előirányzat-átcsoportosítás a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság részére 
támogatói okirat alapján („Zene az kell…2016” c. 
program támogatása) 

-6,9 0,0 -6,9 0,0 
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- Előirányzat-átcsoportosítás a KIH részére 
megállapodás alapján [A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) 
Korm. határozat 1. mellékletének 8.4.2. A. pont – 
Közösségi foglalkoztató kialakítása – a) alpontban – 
helyzetfelmérés készítése – és d) alpontban – Zöld 
Pont Közösségi Foglalkoztató működtetése – 
meghatározott intézkedés megvalósítására] 

-25,0 0,0 -25,0 -15,5 

- Előirányzat-átcsoportosítás a BVOP részére az 
irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján 
("Országos Börtönszínházi Találkozó" megszervezése 
és lebonyolítása) 

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

- Előirányzat-átcsoportosítás a BVOP részére az 
irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [A 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) 
szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. 
mellékletének 8.4.1 H. pontjában meghatározottaknak 
megfelelően a jobb agyféltekés rajzolás módszerének 
megerősítésére] 

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

- Előirányzat-átcsoportosítás a KIH részére 
megállapodás alapján [A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia 2016-2017. évre szóló intézkedési tervéről 
szóló 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozat 1. 
mellékletének 4.1., 4.2. és 4.3. pontjaiban 
meghatározott intézkedések megvalósítása] 

-18,0 0,0 -18,0 -3,3 

- Előirányzat-átcsoportosítás Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság részére támogatói okirat alapján 
("Alternatív Art" c. program támogatása) 

-0,6 0,0 -0,6 -0,2 

2016. évi módosított előirányzat 600,2 258,8 341,4 16,1 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 700,0 0,0 700,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

- Saját intézménynek       

 = Μeghatározott feladatra -315,6 0,0 -315,6 

- Más fejezet intézményének       

 = Meghatározott feladatra -43,0 0,0 -43,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 254,0 254,0 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása 4,8 4,8 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 600,2 258,8 341,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (16 db) 92,8 0,0 92,8 

- Más fejezet intézménye (4 db) 20,4 0,0 20,4 

- Alapítvány (13 db) 61,5 0,0 61,5 
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- Közalapítvány (1db) 7,5 0,0 7,5 

- Nonprofit társaság (3 db) 69,6 0,0 69,6 

- Önkormányzat/vagy intézménye (4 db) 27,2 0,0 27,2 

- Elkülönített állami pénzalap (1 db) 4,5 0,0 4,5 

- Egyéb: társadalmi szervezet (13 db) 69,2 0,0 69,2 

Összes kifizetés 352,7 0,0 352,7 

 
 
342651 Belső Biztonsági Alap 
 
Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020. közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és 
Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapított meg Belső Biztonsági 
Alap (a továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely 
lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódóan az uniós vízumpolitikát, a 
bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot 
szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.  
 
A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolni lehet potenciális 
veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a 
mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend, 
közbiztonság egyéb veszélyeztetésével. 
 
Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül 
egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt 
támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus, 
radikalizáció elleni küzdelem erősítését.  
 
A BBA-ból Magyarországnak előzetes becslések szerint 7 év alatt összesen mintegy 61,5 
millió euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az 
uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Ez 
alól az általános szabály alól kivétel a működési támogatásra adott összegek, amelyeknél 
100,0%-os az uniós forrás. 
 
Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta az 513/2014/EU (2014.04.16.) számú 
rendeletét a BBA részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés 
elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletét a BBA részét 
képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásról. 
 
A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében a 2015. évben két alkalommal kíírt pályázati 
felhívások elbírálására, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötésekre 
2016-ban került sor, továbbá a 2016. évben két alkalommal kerültek pályázati felhívások 
kiírásra, amelyek elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés 
áthúzódik 2017-re. 2016-ban a BBA keretében 50 db projekt megkötésére került sor. 
 
A BBA eredeti előirányzata 6.248,8 millió forint volt, amelyből 948,2 millió forint EU 
támogatás, 5.300,6 millió forint költségvetési támogatás. A rendelkezésre álló keretet növelte 
az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 100,0 millió forint maradvány összege. 
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2016-ban 497,5 millió forint került felhasználásra, amelyből 386,0 millió forint európai uniós 
támogatás terhére, 11,5 millió forint költségvetési támogatás terhére, valamint 100,0 millió 
forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére került finanszírozásra. 
 
Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 100,0 millió forintos összege az 
1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került. 
 
A 2016. évi maradvány összege 5.289,1 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  0,0 6 248,8 6 248,8 6 348,8 497,5 - 7,8% 

Bevétel  0,0 948,2 948,2 948,2 386,0 - 40,7% 

Támogatás  100,0 5 300,6 5 300,6 5 300,6 5 300,6 5 300,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

0,0 – - 100,0 100,0 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 6 248,8 948,2 5 300,6 0,0 
Módosítások jogcímenként     
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 100,0 100,0   
2016. évi módosított előirányzat 6 348,8 1048,2 5 300,6 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 6 248,8 948,2 5 300,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 100,0 100,0 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 6 348,8 1048,2 5 300,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− Saját intézmény (8 db) 317,7  317,7 

− Más fejezet intézménye (3 db) 79,7  79,7 

− Egyéb (MNB, maradvány-elvonás) (2 db) 100,1  100,1 

Összes kifizetés 497,5  497,5 
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342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
 
Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós 
szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai 
menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az 
európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi 
formájának ösztönzése. 
 
Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza. 
 
Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,9 millió 
euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 
25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. 
 
A BM, mint Felelős Hatóság a Nemzeti Program megvalósítása érdekében kettő, illetve 
három éves tervezési időszakokra vonatkozóan ún. Munkaprogramokat készít. Az első 
Munkaprogramot a belügyminiszter a BM 2014-2016. közötti programozási időszakban a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. 
(VII. 21.) BM utasítás keretében adta ki, melyben 5,4 milliárd forint támogatásként történő 
kifizetését irányozta elő. A források hatékony felhasználása érdekében szükségessé vált a 
Munkaprogram módosítása [22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás], így a támogatásként történő 
kifizetésre előirányzott összeg közel 8,0 milliárd forintra emelkedett. 
 
A 2014-2016. évi Munkaprogram keretében 2015-ben két alkalommal kerültek pályázati 
felhívások kiírásra, melyek elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő 
szerződéskötés a 2016. év folyamán valósult meg. Ennek keretében 36 db szerződés került 
megkötésre összesen 1,8 milliárd forint összegben. A kedvezményezettek között van pl. a 
BÁH, az ORFK, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, a Kalunba Szociális Szolgáltató 
Nonprofit Kft., a Migráns Segítség Magyarország Egyesület, az IOM - Nemzetközi Migrációs 
Szervezet. 
 
2016. szeptember 1-jén megtörtént a harmadik pályázati kiírás, amelynek elbírálása áthúzódik 
a 2017. évre.  
 
A MMIA eredeti előirányzata 2.023,0 millió forint volt, melyet 371,9 millió forint EU 
támogatás és 1.651,1 millió forint költségvetési támogatás finanszírozott.  
 
A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 100,0 millió forintos összege az 
1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került.  
 
A törvényi soron a 2016. évben 605,9 millió forint került kifizetésre, ebből 505,9 millió forint 
EU támogatás terhére, 100,0 millió forint előző évek maradványa terhére került 
finanszírozásra.  
 
A 2016. év folyamán valamennyi projekt megvalósítása elkezdődött, megtörtént az első 
kifizetési kérelmek pénzügyi teljesítése is. A projektek megvalósítási határideje legkésőbb 
2018. június 30-a, így a további kifizetési kérelmek beérkezése, valamint pénzügyi teljesítése 
várhatóan a 2017. év folyamán valósul meg. 
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Az Európai Bizottság 2016. május 4-én átutalta a 2016. évi előfinanszírozás összegét, 
1.205.673,9 eurót. 
 
A soron 1.651,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  0,0 2 023,0   2 023,0   2 363,9   605,9 - 25,6% 

Bevétel  0,0 371,9 371,9 612,8 505,9 - 82,6% 

Támogatás  100,0 1 651,1   1 651,1   1 651,1   1 651,1   1651,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

0,0 – – 100,0 100,0 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 023,0   371,9   1 651,1   0,0 
Módosítások jogcímenként     
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 100,0   100,0   0,0   0,0 
- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított 
pályázati forrás) 

240,9   240,9   0,0   0,0 

2016. évi módosított előirányzat 2 363,9   712,8   1 651,1   0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 2 023,0   371,9   1 651,1   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 100,0   100,0   0,0   

- Bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított pályázati forrás) 240,9   240,9   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 2 363,9   712,8   1 651,1   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− Saját intézmény (4 db) 136,9 0,0 136,9 

− Más fejezet intézménye (3 db) 25,3 0,0 25,3 

− Alapítvány (3 db) 74,2 0,0 74,2 

− Nonprofit társaság (2 db) 146,5 0,0 146,5 
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− Gazdasági társaság (2 db) 24,3 0,0 24,3 

− Önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 33,0 0,0 33,0 

− Egyéb (maradvány-elvonás, MNB, egyesület) (4 
db) 

165,7 0,0 165,7 

Összes kifizetés 605,9 0,0 605,9 

 
 
342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete 
 
Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az 
előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, 
tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100,0%-ban uniós 
forrás. 
 
A 2014-2020 közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer 
működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás 
felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban 
költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi és felhalmozási kiadások a 
technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak. 
 
A Belügyi Alapok technikai költségkerete eredeti előirányzata 95,0 millió forint volt, melyből 
80,0 millió forint EU támogatás, 15,0 millió forint költségvetési támogatás.  
 
Az előirányzatból a 2016. évben felhasználás nem történt. 
 
A 2016. évben keletkezett maradvány összege 15,0 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 95,0 95,0 95,0 0,0 - 0,0% 

ebből: személyi juttatás 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 - 0,0% 

Bevétel  0,0 80,0 80,0 80,0 0,0 - 0,0% 

Támogatás  0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 95,0 80,0 15,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
2016. évi módosított előirányzat 95,0 80,0 15,0 0,0 
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355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
 
A 2016. évi költségvetési törvény módosítása alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
21. alcímmel került kiegészítésre 1.000,0 millió forintos költségvetési támogatást biztosítva. 
 
Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó: 

− a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, 
ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése, 

− a fenti törvények hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és 
csatlakozó elemeik kiépítése és 

− a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, 
valamint, 

− egyéb kiadások 
finanszírozására. 
 
A 2016. évi költségvetési törvény módosítása alapján biztosított 1.000,0 millió forint terhére a 
Bv. szervezet migrációs kiadásai kerültek finanszírozásra. 
 
A rendkívüli bevándorlási és migrációs nyomás kezeléséhez szükséges források biztosításáról 
szóló 1384/2016. (VII. 21.) Korm. határozattal, az 1455/2016. (VIII. 24.) Korm. határozattal, 
az 1541/2016. (X. 13.) Korm. határozattal és az 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozattal a 
Kormány jóváhagyta a XIV. BM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. A 
tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím összesen 64.914,0 millió forint 
összeggel történő túllépését, ezzel biztosítva a szükséges további forrásokat a meghatározott 
feladatok ellátásához, mely az alábbi szervek részére került biztosításra: 
 

1. BM igazgatása:  197,2 millió forint 
2. Bv. szervezet:  22.788,9 millió forint  
3. Rendőrség:  27.361,6 millió forint 
4. BÁH:  26,1 millió forint  
5. BM OKF:  145,0 millió forint  
6. OVF: 108,8 millió forint 
7. HM:  13.292,0 millió forint  
8. Legfőbb Ügyészség: 73,3 millió forint 
9. Országos Bírósági Hivatal: 811,9 millió forint 
10. Emberi Erőforrások Minisztériuma: 96,3 millió forint 
11. Miniszterelnökség: 12,9 millió forint 

 
Az 1714/2016. (XII. 5.) Korm. határozattal 30.876,6 millió forint kötelezettségvállalási keret 
került biztosításra az alábbiak szerint: 
 

1. Bv. szervezet: 7.285 millió forint 
2. Rendőrség: 9.439,2 millió forint 
3. OVF: 54,9 millió forint 
4. HM: 14.097,5 millió forint 
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A 2015. évben az előirányzaton 8.441,9 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 8.378,8 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi kötelezettségvállalásokat 
tartalmazza a migrációs nyomás kezelésére: 
 

− a BM OKF részére  351,8 millió forint 
− az AH részére  183,3 millió forint 
− a TEK részére  1.697,3 millió forint  
− az OVF részére  20,6 millió forint  
− a BÁH részére  234,3 millió forint 
− a HM részére  5.891,5 millió forint 

 
Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 63,1 millió forint, mely a 
2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1174/2016. (IV. 11.) Korm. határozattal átadásra került a Legfőbb 
Ügyészség és az Országos Bírósági Hivatal részére. 
 
Az előirányzaton a 2016. évben 314,1 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt volt, amely az alábbi kötelezettségvállalásokat 
tartalmazta a migrációs nyomás kezelésére: 
 

− a BM igazgatása részére  19,5 millió forint 
− a BM OKF részére  57,9 millió forint 
− az OBH részére  127,5 millió forint 
− az EMMI részére  96,3 millió forint 
− a Miniszterelnökség részére  12,9 millió forint  

 
Az előirányzaton kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 27 621,7   0,0 1 000,0   9 441,9   74 041,8   268,1% 784,2% 

Támogatás 36 063,6   0,0 1 000,0   1 000,0   65 914,0   182,8% 6 591,4% 

Költségvetési 
maradvány 

8 441,9 0,0 0,0 8 441,9 8 441,9 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   
Módosítások jogcímenként  

    
- 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel 
biztosított forrás 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 8 441,9 8 441,9 0,0 0,0 
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2016. évi módosított előirányzat 9 441,9   8 441,9   1 000,0   0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel biztosított forrás 1 000,0 0,0 1 000,0 

 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 8 441,9 8 441,9 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 9 441,9 8 441,9 1 000,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (6 db) 54 037,5   0,0   54 037,5   

- Más fejezet intézménye (5 db) 20 004,3  0,0 20 004,3  

Összes kifizetés 74 041,8  0,0   74 041,8    

 
 
359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 
 
A törvényi sor a 2016. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  
 
A Kormány az 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozatában döntött a terrorellenes intézkedések 
megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról, amelynek keretében 
felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon 55.783,1 millió forint 
biztosításáról a BM és a HM fejezetek részére a 2016. évre. 
 
A Kormány az 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozatában döntött továbbá az AH, a TIBEK, 
valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési 
többletforrások biztosításáról, amelynek keretében felhívta a nemzetgazdasági minisztert, 
hogy gondoskodjon a BM fejezethez tartozó AH, SZBKK címek és a Kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára összesen 
6.536,5 millió forint biztosításáról a 2016. évre. 
 
A fenti két Korm. határozatban foglalt terrorellenes intézkedések megvalósításával 
összefüggő költségek finanszírozása érdekében az Országgyűlés a 2016. évi költségvetési 
törvényt módosító törvény elfogadásával hozta létre – a Kormány jóváhagyásával túlléphető – 
fejezeti kezelésű előirányzatot a BM fejezeten belül, 10.000,0 millió forint költségvetési 
támogatás fedezettel. Az ún. ”felülről nyitott” jelleg biztosítja az azonnali reagálási 
lehetőséget az esetlegesen felmerülő újabb kiadások rendezéséhez. 
 
A terrorveszély megelőzéséhez és elhárításához szükséges további források biztosításáról, 
valamint a terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési 
többletforrások biztosításáról szóló 1217/2016. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1482/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat alapján a terrorveszéllyel kapcsolatos feladatok 

2052



 
 

hatékony megvalósításához szükséges további – 54.880,7 millió forint – forrás biztosítására 
került sor. 
 
A többletforrás az alábbi szervek részére került biztosításra: 
 

1. BM igazgatása  194,1 millió forint, 
2. TEK  17.776,6 millió forint,  
3. NBSZ  9.710,0 millió forint, 
4. NISZ Zrt.  7.500,0 millió forint,  
5. Országgyűlés Hivatala  289,0 millió forint,  
6. HM  19.411,0 millió forint.  

A 2016. évi költségvetési törvény módosításával biztosított 10.000,0 millió forint terhére az 
alábbi szervek kiadásai kerültek finanszírozásra: 

1. TIBEK 2.175,1 millió forint, 
2. AH 3.631,9 millió forint, 
3. NBSZ 1.333,5 millió forint, 
4. NISZ Zrt. 1.479,6 millió forint, 
5. HM 1.379,9 millió forint. 

  
Az előirányzaton 32.307,7 millió forint maradvány keletkezett. 
A 32.307,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi 
kötelezettségvállalásokat tartalmazza a terrorellenes intézkedések fedezeteként:  

− a BM igazgatása részére 194,1 millió forint; 
− az NBSZ részére 5.037,2 millió forint; 
− a TEK részére 11.616,4 millió forint;  
− a TIBEK részére 1.425,0 millió forint;  
− a NISZ Zrt. részére 1.479,6 millió forint; 
− az Országgyűlés Hivatala részére 181,0 millió forint; 
− a HM részére 12.374,4 millió forint. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás - - 10 000,0   10 000,0   32 573,0   -  325,7% 

Támogatás - - 10 000,0   10 000,0   64 880,7   - 648,8% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   
Módosítások jogcímenként          
 - 2016. évi költségvetési törvényt módosító 
törvénnyel biztosított forrás 

10 000,0   0,0   10 000,0   0,0   
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2016. évi módosított előirányzat 10 000,0   0,0   10 000,0   0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 2016. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel biztosított forrás 10 000,0 0,0 10 000,0 

2016. évi módosított előirányzat 10 000,0 0,0 10 000,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (4 db) 24 048,5 0,0   24 048,5 

- Más fejezet intézménye (2 db) 8 524,5 0,0 8 524,5 

Összes kifizetés 32 573,0   0,0   32 573,0   

 

352128 Fejezeti stabilitási tartalék 

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 4.930,1 millió forint volt. 

A 2016. évi költségvetési törvény (6) és (7) bekezdése értelmében a hiánycél tartását elősegítő 
stabilitási tartalék felhasználásáról, fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosításáról az 
államháztartásért felelős miniszter javaslatára – a fejezetek költségvetési folyamatainak 
értékelése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezet által képzett stabilitási tartalék 
előirányzatot 2017. október 1-jét megelőzően nem lehet felhasználni. 
 
Az előirányzatból az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. 
(XII. 17.) Korm. határozat alapján 30,1 millió forint a BM OKF működőképességének 
biztosítására, továbbá 4.900,0 millió forint a NISZ Zrt. által végzett közfeladatok 2016. évi 
maradéktalan ellátása érdekében a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti 
kezelésű előirányzatra került átcsoportosításra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 4 930,1 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 4 930,1 0,0 0,0 0,0 – – 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 930,1 0,0 4 930,1 0,0 
Módosítások jogcímenként          
 - 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat végrehajtása -4 930,1 0,0 -4 930,1 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4 930,1 0,0 4 930,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

- Saját intézménynek (BM OKF)       

 = Működésre [1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat végrehajtása] -30,1 0,0 -30,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű 
előirányzatra átcsoportosítás [1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 
végrehajtása] 

-4 900,0 0,0 -4 900,0 

2016. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
 
360395 Megszűnt intézmény technikai elszámolása 
 
A törvényi sornak a 2016. évben eredeti előirányzata nem volt. 
 
Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 1. melléklet 6. b) pontja alapján az Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézetek összeolvadt a BM irányítása alatt álló BSZKI-val, melyek 
összeolvadásával a BM fejezetben új költségvetési szerv, a Nemzeti Szakértői és Kutató 
Központ került létrehozásra 2017. január 1-jével. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
14. § (6) bekezdése szerint a jogutódlással történő megszűnés esetén, amennyiben a jogutód a 
megszűnés napját követően jön létre, a megszűnő költségvetési szerv pénzeszközeit a 
fejezetet irányító szerv fizetési számlájára kell átvezetni.  
 
A fentiek alapján a BSZKI számlaegyenlege 2016. december 29-én és 30-án átvezetésre 
került 582,2 millió forint összegben. Tekintettel arra, hogy az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 44. § (2) l) és m) pontja szerint a megszűnés 
fordulónapján meglévő pénzeszközök összegét korrigálni kell a 36. Sajátos elszámolások 
számlacsoport egyenlegével, a törvényi sor 2016. évi teljesítése 596,0 millió forint volt, 
melynek a jogutód költségvetési szerv számlájára történő átvezetésére a 2017. év elején került 
sor. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 582,2 0,0 - 0,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 582,2 596,0 - 102,4% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
 - Bevétel előirányzatosítása (BSZKI számlaegyenleg) 582,2 582,2 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 582,2 582,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Bevétel előirányzatosítása (BSZKI számlaegyenleg) 582,2 582,2 0,0 

2016. évi módosított előirányzat 582,2 582,2 0,0 
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21. és 22. cím: Központi kezelésű előirányzatok 
 
031194 K-600 hírrendszer működtetésére 
 
A K-600 hírrendszer működtetésére központi kezelésű előirányzat 2016. évi eredeti kiadási 
előirányzata 55,0 millió forint, az év végi módosított előirányzata 260,0 millió forint volt. 
 
A K-600 hírrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok két csoportba sorolhatók. Az 
egyik feladatcsoport a kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése 
és fenntartása, a másik a KTIR informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, 
amelyek ellátása a HM Védelmi Hivatal igényeinek megfelelően, velük szoros 
együttműködésben történik. 
 
A két rendszer közös költségvetési előirányzatáról, a feladatszabásról, illetve a hozzárendelt 
költségvetési keret felhasználásáról a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) 
Korm. határozat rendelkezett, amelynek értelmében K-600 hírrendszer működtetésére, 
fejlesztésére további 205,0 millió forint került biztosításra. A feladat finanszírozása a HM 
Védelmi Hivatala által meghatározott követelményeknek megfelelően, az előző évekhez 
hasonló keretek között került megvalósításra a 2016. évben is. 
 
A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza. 
 
Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a Kormány által 
elfogadott előterjesztésben meghatározott követelmények figyelembevételével történt. 
 
Az előirányzaton rendelkezésre álló 260,0 millió forint a NISZ Zrt.-vel – a kormányzati célú 
hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt szolgáltató – megkötött 
közszolgáltatási szerződés keretében került felhasználásra és kifizetésre az alábbiak szerint: 

− 211,7 millió forint összegben üzemeltetési, működtetési tárgyú, míg  
− 48,3 millió forint összegben fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződés megkötésére 

és teljesítésére került sor a feladatszabásért felelős HM Védelmi Hivatal által 
meghatározott igény és követelményrendszer alapján. 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

2014. 
évi tény 

2015. évi 
eredeti 

előirányzat 

2015. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2015. évi 
módosított 
előirányzat 

2015. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 300,0 55,0 55,0   260,0   260,0   86,7% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,0   0,0   0,0   0,0   
Módosítások jogcímenként          
- 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat szerinti 
átcsoportosítás a K-600 hírrendszer működtetésére 

205,0   0,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 260,0   0,0   0,0   0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 55,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 
hírrendszer működtetésére 

205,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 260,0   0,0   0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (1 db) 260,0   0,0   260,0   

Összes kifizetés 260,0   0,0   260,0   
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 840 897,7 532 508,9 20 316,1 917 252,9296 071,936 943,9122 706,7552 825,0 1 008 547,5

1. Költségvetési szerv 770 142,6 490 382,3 2 330,2 786 456,2296 071,918 046,8112 358,1492 712,5 919 189,3
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 328 528,5 279 862,2 177,0 388 671,338 186,99 268,972 089,0280 039,2 399 584,0

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 925,2 72 547,1 47,8 100 794,58 968,52 390,019 326,372 594,9 103 279,7

01/03  Dologi kiadások 160 466,7 109 639,5 46,4 153 257,963 428,93 706,95 886,0109 685,9 182 707,7

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 382,9 112,8 -- 917,12 161,5----112,8 2 274,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 32 723,3 1 565,5 -- 39 840,139 291,1547,2--1 565,5 41 403,8

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

02/06  Beruházások 149 491,4 24 093,7 2 059,0 49 139,081 535,71 922,114 937,726 152,7 124 548,2

02/07  Felújítások 9 405,9 2 261,6 -- 3 384,310 967,9201,1119,12 261,6 13 549,7

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 218,7 299,9 -- 50 452,051 531,410,6--299,9 51 841,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 66 455,1 42 071,6 17 985,9 130 536,7--18 897,110 143,660 057,5 89 098,2

66 455,1 42 071,6 17 985,9 130 536,7--18 897,110 143,660 057,5 89 098,2
3. Központi előirányzat 4 300,0 55,0 -- 260,0----205,055,0 260,0

4 300,0 55,0 -- 260,0----205,055,0 260,0
BEVÉTELEK 255 591,7 27 490,9 -- 296 518,6224 735,414 688,9--27 490,9 266 915,2

1. Költségvetési szerv 251 147,4 24 972,3 -- 285 800,9224 735,45 180,6--24 972,3 254 888,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 444,3 2 518,6 -- 10 717,7--9 508,3--2 518,6 12 026,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 61 648,6 -- -- 92 673,371 336,521 336,8---- 92 673,3

1. Költségvetési szerv 50 576,6 -- -- 71 336,571 336,5------ 71 336,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 11 072,0 -- -- 21 336,8--21 336,8---- 21 336,8

TÁMOGATÁSOK 612 152,5 504 963,0 20 316,1 769 775,2--918,2122 501,7525 279,1 648 699,0

1. Költségvetési szerv 539 877,1 465 410,0 2 330,2 592 964,5--12 866,2112 358,1467 740,2 592 964,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 72 275,4 39 553,0 17 985,9 176 810,7---11 948,010 143,657 538,9 55 734,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 103 756,0 -- -- 104 469,0-------- --

1. Költségvetési szerv 103 756,0 -- -- 104 469,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 92 795,1 -- -- -- -- -- -- -- 241 974,2
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2016. évi zárszámadás

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

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Belügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 9 736,8 5 306,6 -- 7 754,011 965,2286,61 778,75 306,6 19 337,1 -- --

1 Működési költségvetés 7 303,0 5 271,9 -- 6 862,75 635,8178,1118,75 271,9 11 204,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 685,2 3 392,0 -- 3 872,31 198,781,692,03 392,0 4 764,3 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 100,7 3 086,7 -- 3 450,0------3 086,7 4 157,5

Külső személyi juttatások 584,5 305,3 -- 422,3------305,3 606,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 073,1 827,7 -- 1 074,2509,552,024,8827,7 1 414,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 109,6 903,2 -- 1 629,53 755,9-166,41,9903,2 4 494,6 -- --

Készletbeszerzés 26,0 7,8 -- 43,2------7,8 382,2

Kommunikációs szolgáltatások 457,3 314,6 -- 253,5------314,6 1 606,3

Szolgáltatási kiadások 1 037,9 239,4 -- 970,7------239,4 1 463,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 234,5 99,7 -- 165,9------99,7 248,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 353,9 241,7 -- 196,2------241,7 794,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,4 -- -- 3,84,3------ 4,3 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 1,4 -- -- 0,3-------- 0,5

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 4,0 -- -- 3,5-------- 3,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 429,7 149,0 -- 282,9167,4210,9--149,0 527,3 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 197,0 144,0 -- 173,5------144,0 186,3

Elvonások és befizetések 13,4 -- -- 1,2-------- 1,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

-- -- -- 37,0-------- 98,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 219,3 5,0 -- 70,0------5,0 239,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1,2-------- 1,2

2 Felhalmozási költségvetés 2 433,8 34,7 -- 891,36 329,4108,51 660,034,7 8 132,6 -- --

 / 6 Beruházások 1 555,9 34,7 -- 434,25 123,8108,21 660,034,7 6 926,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 205,1 0,4 -- 140,9------0,4 2 704,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése 4,0 -- -- 139,7-------- 1 460,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 12,7 13,7 -- 46,0------13,7 1 156,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3,6 13,2 -- 16,0------13,2 132,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 330,5 7,4 -- 91,6------7,4 1 471,7

 / 7 Felújítások 1,8 -- -- 10,129,50,3---- 29,8 -- --

Ingatlanok felújítása 1,4 -- -- 8,0-------- 23,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,4 -- -- 2,1-------- 6,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 876,1 -- -- 447,01 176,1------ 1 176,1 -- --

2062



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

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre

-- -- -- 168,7-------- 229,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 861,3 -- -- 267,7-------- 905,3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

14,8 -- -- 10,6-------- 41,0

BEVÉTELEK 3 455,6 25,5 -- 11 085,511 047,112,9--25,5 11 085,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 698,6 -- -- 5 245,55 245,5------ 5 245,5

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 98,8-------- 98,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 698,6 -- -- 5 146,7-------- 5 146,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 1 729,2 -- -- 5 792,65 792,6------ 5 792,6

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 229,7-------- 229,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 729,2 -- -- 5 562,9-------- 5 562,9

4 Működési bevételek 20,9 25,5 -- 37,4--11,9--25,5 37,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 0,4-------- 0,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 7,6-------- 7,6

 / 4 Tulajdonosi bevételek -- -- -- 1,9-------- 1,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,8 -- -- 1,6-------- 1,6

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 20,1 25,5 -- 25,8------25,5 25,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,0-------- 1,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,9 -- -- 9,09,0------ 9,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

6,9 -- -- 9,0-------- 9,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 673,8 -- -- 918,1918,1------ 918,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 673,8 -- -- 918,1918,1------ 918,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 673,8 -- -- 918,1918,1------ 918,1

Maradvány igénybevétele 1 673,8 -- -- 918,1918,1------ 918,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 673,8 -- -- 918,1-------- 918,1

TÁMOGATÁSOK 5 525,5 5 281,1 -- 7 333,5--273,71 778,75 281,1 7 333,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 525,5 5 281,1 -- 7 333,5--273,71 778,75 281,1 7 333,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 525,5 5 281,1 -- 7 333,5--273,71 778,75 281,1 7 333,5

Központi, irányító szervi támogatás 5 525,5 5 281,1 -- 7 333,5--273,71 778,75 281,1 7 333,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 534,0 -- -- 612,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 918,1 -- -- -- -- -- -- -- 11 583,1

Nemzeti Védelmi Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KIADÁSOK 4 573,3 6 105,8 -- 6 172,257,1217,41 039,36 105,8 7 419,6 -- --

1 Működési költségvetés 4 457,5 4 959,8 -- 6 073,637,8217,41 039,34 959,8 6 254,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 098,2 3 460,3 -- 4 292,3-116,9188,2818,43 460,3 4 350,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 042,1 3 422,7 -- 4 224,2------3 422,7 4 275,3

Külső személyi juttatások 56,1 37,6 -- 68,1------37,6 74,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

840,0 907,8 -- 1 149,44,149,5220,9907,8 1 182,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 519,3 591,7 -- 631,8150,5-20,3--591,7 721,9 -- --

Készletbeszerzés 65,5 74,0 -- 76,7------74,0 97,6

Kommunikációs szolgáltatások 51,4 59,0 -- 66,9------59,0 83,4

Szolgáltatási kiadások 182,1 214,4 -- 238,1------214,4 265,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 25,6 7,3 -- 10,5------7,3 10,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 194,7 237,0 -- 239,6------237,0 265,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,10,1------ 0,1 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,10,1------ 0,1

2 Felhalmozási költségvetés 115,8 1 146,0 -- 98,619,3----1 146,0 1 165,3 -- --

 / 6 Beruházások 112,0 495,1 -- 91,0-125,3----495,1 369,8 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 39,9 26,0 -- 0,3------26,0 11,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 6,8 70,4 -- 14,9------70,4 37,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8,4 96,6 -- 7,4------96,6 102,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 33,1 196,8 -- 49,1------196,8 138,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 23,8 105,3 -- 19,3------105,3 78,5

 / 7 Felújítások 3,8 650,9 -- 7,6144,6----650,9 795,5 -- --

Ingatlanok felújítása 3,0 512,5 -- 6,0------512,5 626,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,8 138,4 -- 1,6------138,4 169,1

BEVÉTELEK 157,9 -- -- 16,65,710,9---- 16,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100,3 -- -- 5,75,7------ 5,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

100,3 -- -- 5,7-------- 5,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 49,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

49,8 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 7,7 -- -- 10,9--10,9---- 10,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 6,3 -- -- 7,5-------- 7,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,4 -- -- 3,1-------- 3,1

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 31,6 -- -- 51,451,4------ 51,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 31,6 -- -- 51,451,4------ 51,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 31,6 -- -- 51,451,4------ 51,4

Maradvány igénybevétele 31,6 -- -- 51,451,4------ 51,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 31,6 -- -- 51,4-------- 51,4

TÁMOGATÁSOK 4 435,2 6 105,8 -- 7 351,6--206,51 039,36 105,8 7 351,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 435,2 6 105,8 -- 7 351,6--206,51 039,36 105,8 7 351,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 435,2 6 105,8 -- 7 351,6--206,51 039,36 105,8 7 351,6

Központi, irányító szervi támogatás 4 435,2 6 105,8 -- 7 351,6--206,51 039,36 105,8 7 351,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 470,0 -- -- 526,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 51,4 -- -- -- -- -- -- -- 1 247,4

Terrorelhárítási Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )4

KIADÁSOK 13 996,2 12 225,2 -- 16 466,39 909,8374,92 765,612 225,2 25 275,5 -- --

1 Működési költségvetés 12 621,3 11 016,8 -- 14 888,41 607,6374,92 698,811 016,8 15 698,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 8 031,8 7 218,8 -- 9 958,2420,3281,92 093,77 218,8 10 014,7 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7 966,0 7 165,3 -- 9 894,7------7 165,3 9 930,6

Külső személyi juttatások 65,8 53,5 -- 63,5------53,5 84,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 171,5 1 971,2 -- 2 672,785,862,5562,81 971,2 2 682,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 2 414,9 1 826,8 -- 2 254,91 098,930,542,31 826,8 2 998,5 -- --

Készletbeszerzés 668,2 350,6 -- 578,0------350,6 1 124,0

Kommunikációs szolgáltatások 107,0 123,0 -- 101,2------123,0 101,2

Szolgáltatási kiadások 887,6 761,0 -- 884,8------761,0 919,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 49,6 50,0 -- 71,3------50,0 73,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 702,5 542,2 -- 619,6------542,2 780,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,1 -- -- 2,62,6------ 2,6 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 2,1-------- 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,2 -- -- 0,5-------- 0,5

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 1,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 374,9 1 208,4 -- 1 577,98 302,2--66,81 208,4 9 577,4 -- --

 / 6 Beruházások 1 241,3 908,4 -- 1 439,38 352,6--66,8908,4 9 327,8 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,9 2,0 -- 33,9------2,0 34,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése 804,0 220,0 -- 177,8------220,0 895,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 28,5 8,0 -- 62,2------8,0 70,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 192,8 485,0 -- 863,1------485,0 6 358,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 214,1 193,4 -- 302,3------193,4 1 969,5

 / 7 Felújítások 133,6 300,0 -- 81,5-107,5----300,0 192,5 -- --

Ingatlanok felújítása 102,0 236,2 -- 38,4------236,2 74,8

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 3,2 -- -- 25,9-------- 78,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 28,4 63,8 -- 17,2------63,8 39,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
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2016. évi 
előirányzat
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módosítás
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hatáskörű 
módosítás
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hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 57,157,1------ 57,1 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 57,1-------- 57,1

BEVÉTELEK 1 099,2 123,0 -- 8 987,08 768,695,4--123,0 8 987,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 48,9 -- -- 3 337,93 337,9------ 3 337,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

48,9 -- -- 3 337,9-------- 3 337,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 889,6 -- -- 5 427,45 427,4------ 5 427,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

889,6 -- -- 5 427,4-------- 5 427,4

4 Működési bevételek 160,7 123,0 -- 218,4--95,4--123,0 218,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,6 -- -- 2,0-------- 2,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 94,5 96,8 -- 117,5------96,8 117,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 9,8 -- -- 2,8-------- 2,8

 / 5 Ellátási díjak 17,1 -- -- 17,2-------- 17,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27,9 26,2 -- 32,8------26,2 32,8

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 2,6 -- -- 39,9-------- 39,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 7,2 -- -- 6,2-------- 6,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,52,5------ 2,5

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,80,8------ 0,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,8-------- 0,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 630,7 -- -- 1 141,21 141,2------ 1 141,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 630,7 -- -- 1 141,21 141,2------ 1 141,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 630,7 -- -- 1 141,21 141,2------ 1 141,2

Maradvány igénybevétele 630,7 -- -- 1 141,21 141,2------ 1 141,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 630,7 -- -- 1 141,2-------- 1 141,2

TÁMOGATÁSOK 13 407,5 12 102,2 -- 15 147,3--279,52 765,612 102,2 15 147,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 13 407,5 12 102,2 -- 15 147,3--279,52 765,612 102,2 15 147,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 13 407,5 12 102,2 -- 15 147,3--279,52 765,612 102,2 15 147,3

Központi, irányító szervi támogatás 13 407,5 12 102,2 -- 15 147,3--279,52 765,612 102,2 15 147,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 088,0 -- -- 1 178,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 141,2 -- -- -- -- -- -- -- 8 809,2

Büntetés-végrehajtás ( 03301 Büntetés-végrehajtás )5

KIADÁSOK 77 614,2 58 095,2 1 243,1 116 516,935 816,03 640,019 058,859 338,3 117 853,1 -- --

1 Működési költségvetés 73 550,7 52 085,1 271,2 70 243,55 597,53 506,09 708,852 356,3 71 168,6 -- --

 / 1 Személyi juttatások 30 219,1 28 276,7 177,0 36 382,5-678,91 080,07 640,828 453,7 36 495,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 28 928,3 26 411,2 -- 34 948,0------26 411,2 35 018,6

Külső személyi juttatások 1 290,8 1 865,5 -- 1 434,5------1 865,5 1 477,0

2066



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

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

7 801,9 6 389,2 47,8 9 456,2686,4295,62 063,06 437,0 9 482,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 21 886,7 17 414,5 46,4 21 609,82 769,52 130,45,017 460,9 22 365,8 -- --

Készletbeszerzés 6 787,7 4 590,1 -- 6 542,9------4 590,1 6 838,9

Kommunikációs szolgáltatások 246,4 678,1 -- 488,3------678,1 488,6

Szolgáltatási kiadások 10 084,1 7 950,6 -- 9 898,2------7 950,6 10 143,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 33,0 46,3 -- 40,2------46,3 41,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 735,5 4 149,4 -- 4 640,2------4 149,4 4 853,8

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10,2 2,7 -- 21,518,8----2,7 21,5 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 7,7 0,2 -- 19,0------0,2 19,0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 2,5 2,5 -- 2,5------2,5 2,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13 632,8 2,0 -- 2 773,52 801,7----2,0 2 803,7 -- --

Elvonások és befizetések 40,8 -- -- 0,2-------- 0,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

2,5 -- -- 0,8-------- 31,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,1 -- -- 686,8-------- 686,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13 577,4 2,0 -- 2 085,7------2,0 2 085,7

2 Felhalmozási költségvetés 4 063,5 6 010,1 971,9 46 273,430 218,5134,09 350,06 982,0 46 684,5 -- --

 / 6 Beruházások 3 428,0 5 739,4 971,9 2 479,9-13 443,7118,69 350,06 711,3 2 736,2 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 41,9 -- -- 17,8-------- 17,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 890,9 4 204,2 -- 885,1------4 204,2 966,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 109,0 7,8 -- 46,2------7,8 48,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 782,8 307,2 -- 1 131,4------307,2 1 250,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 603,4 1 220,2 -- 399,4------1 220,2 453,1

 / 7 Felújítások 369,9 157,7 -- 417,5392,315,4--157,7 565,4 -- --

Ingatlanok felújítása 289,2 120,9 -- 327,3------120,9 442,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 5,9 3,3 -- 2,2------3,3 3,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 74,8 33,5 -- 88,0------33,5 119,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 265,6 113,0 -- 43 376,043 269,9----113,0 43 382,9 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre

49,0 -- -- 60,9-------- 66,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1,2 -- -- 22,0-------- 22,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

80,4 113,0 -- 109,0------113,0 109,0

Lakástámogatás 35,0 -- -- 45,2-------- 46,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 100,0 -- -- 43 138,9-------- 43 138,9

BEVÉTELEK 8 781,1 2 715,6 -- 29 730,125 553,51 461,0--2 715,6 29 730,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 843,5 948,0 -- 2 045,71 097,7----948,0 2 045,7

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 30,1-------- 30,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4 843,5 948,0 -- 2 015,6------948,0 2 015,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 747,8 -- -- 23 928,223 928,2------ 23 928,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

41,4 -- -- 17,2-------- 17,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

706,4 -- -- 23 911,0-------- 23 911,0

4 Működési bevételek 2 820,9 1 767,6 -- 3 227,4--1 459,8--1 767,6 3 227,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 30,0 22,6 -- 36,1------22,6 36,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 914,7 630,4 -- 951,2------630,4 951,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 500,1 186,8 -- 613,0------186,8 613,0

 / 5 Ellátási díjak 959,9 697,2 -- 1 169,4------697,2 1 169,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 341,2 195,8 -- 381,7------195,8 381,8

 / 8 Kamatbevételek 0,4 -- -- 0,2-------- 0,2

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 5,9 2,9 -- 6,7------2,9 6,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 68,7 31,9 -- 69,1------31,9 69,1

5 Felhalmozási bevételek 3,5 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 261,8 -- -- 405,9405,9------ 405,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 261,8 -- -- 405,9-------- 405,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 103,6 -- -- 121,7121,7------ 121,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

103,6 -- -- 121,7-------- 121,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 319,1 -- -- 10 262,510 262,5------ 10 262,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 4 319,1 -- -- 10 262,510 262,5------ 10 262,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 319,1 -- -- 10 262,510 262,5------ 10 262,5

Maradvány igénybevétele 4 319,1 -- -- 10 262,510 262,5------ 10 262,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 319,1 -- -- 10 262,5-------- 10 262,5

TÁMOGATÁSOK 74 777,1 55 379,6 1 243,1 77 860,5--2 179,019 058,856 622,7 77 860,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 74 777,1 55 379,6 1 243,1 77 860,5--2 179,019 058,856 622,7 77 860,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 74 777,1 55 379,6 1 243,1 77 860,5--2 179,019 058,856 622,7 77 860,5

Központi, irányító szervi támogatás 74 777,1 55 379,6 1 243,1 77 860,5--2 179,019 058,856 622,7 77 860,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 16 254,0 -- -- 16 436,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10 263,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 336,2

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság ( 0433 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások )6

KIADÁSOK 967,2 683,9 -- 1 262,5172,9357,648,1683,9 1 262,5 -- --

1 Működési költségvetés 804,5 683,9 -- 1 139,4-58,7466,148,1683,9 1 139,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 440,2 448,0 -- 310,2-2,8-172,937,9448,0 310,2 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 380,6 394,1 -- 273,0------394,1 273,0

Külső személyi juttatások 59,6 53,9 -- 37,2------53,9 37,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

120,2 114,9 -- 92,446,5-79,210,2114,9 92,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 211,9 121,0 -- 295,0-558,2732,2--121,0 295,0 -- --

Készletbeszerzés 19,6 11,4 -- 12,7------11,4 12,7

Kommunikációs szolgáltatások 66,1 4,7 -- 74,8------4,7 74,8

Szolgáltatási kiadások 80,0 81,2 -- 143,6------81,2 143,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2,2 -- -- 0,5-------- 0,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 44,0 23,7 -- 63,4------23,7 63,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 32,2 -- -- 441,8455,8-14,0---- 441,8 -- --

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 32,1 -- -- 441,7-------- 441,7

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

2 Felhalmozási költségvetés 162,7 -- -- 123,1231,6-108,5---- 123,1 -- --

 / 6 Beruházások 139,0 -- -- 113,9222,1-108,2---- 113,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 73,3 -- -- 79,4-------- 79,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 12,3 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4,0 -- -- 1,6-------- 1,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 19,9 -- -- 8,7-------- 8,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 29,5 -- -- 24,2-------- 24,2

 / 7 Felújítások 9,1 -- -- 9,29,5-0,3---- 9,2 -- --

Ingatlanok felújítása 7,2 -- -- 7,2-------- 7,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,9 -- -- 2,0-------- 2,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14,6 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14,6 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 57,3 22,2 -- 38,415,50,7--22,2 38,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21,8 -- -- 3,13,1------ 3,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

21,8 -- -- 3,1-------- 3,1

4 Működési bevételek 32,7 22,2 -- 23,8--1,6--22,2 23,8

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,3 0,5 -- 0,6------0,5 0,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 29,6 21,7 -- 22,4------21,7 22,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,8 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,8 -- -- 0,6-------- 0,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 -- -- 0,1-------- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,8 -- -- 1,62,5-0,9---- 1,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,8 -- -- 1,6-------- 1,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 9,99,9------ 9,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 9,9-------- 9,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 135,5 -- -- 157,4157,4------ 157,4 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 135,5 -- -- 157,4157,4------ 157,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 135,5 -- -- 157,4157,4------ 157,4

Maradvány igénybevétele 135,5 -- -- 157,4157,4------ 157,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 135,5 -- -- 157,4-------- 157,4

TÁMOGATÁSOK 931,8 661,7 -- 1 066,7--356,948,1661,7 1 066,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 931,8 661,7 -- 1 066,7--356,948,1661,7 1 066,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 931,8 661,7 -- 1 066,7--356,948,1661,7 1 066,7

Központi, irányító szervi támogatás 931,8 661,7 -- 1 066,7--356,948,1661,7 1 066,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 90,0 -- -- 90,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 157,4 -- -- -- -- -- -- -- --

Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )7

KIADÁSOK 342 778,2 256 675,0 -- 391 769,098 204,65 100,655 978,9256 675,0 415 959,1 -- --

1 Működési költségvetés 310 267,9 249 776,8 -- 376 866,379 258,64 981,555 888,9249 776,8 389 905,8 -- --

 / 1 Személyi juttatások 193 724,8 166 633,9 -- 231 906,818 271,85 349,943 975,5166 633,9 234 231,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 191 763,0 165 625,1 -- 229 875,9------165 625,1 232 194,2

Külső személyi juttatások 1 961,8 1 008,8 -- 2 030,9------1 008,8 2 036,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

51 468,2 44 280,1 -- 60 388,63 192,21 340,411 873,444 280,1 60 686,1 -- --

 / 3 Dologi kiadások 48 902,6 38 036,2 -- 52 730,925 302,5-1 716,240,038 036,2 61 662,5 -- --

Készletbeszerzés 10 736,7 13 054,4 -- 11 493,7------13 054,4 15 313,7

Kommunikációs szolgáltatások 3 875,2 680,8 -- 5 949,8------680,8 7 451,3

Szolgáltatási kiadások 21 440,0 12 894,2 -- 21 322,7------12 894,2 22 408,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 855,0 489,8 -- 837,2------489,8 954,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 11 995,7 10 917,0 -- 13 127,5------10 917,0 15 534,2

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 197,6 -- -- 761,62 118,3------ 2 118,3 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 197,6 -- -- 761,6-------- 2 118,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 15 974,7 826,6 -- 31 078,430 373,87,4--826,6 31 207,8 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,5 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 243,0 -- -- 348,4-------- 359,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 15 586,4 811,2 -- 30 644,8------811,2 30 763,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

1,7 -- -- 0,6-------- 0,6

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 57,6 -- -- ---------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 84,5 15,4 -- 84,6------15,4 84,6

2 Felhalmozási költségvetés 32 510,3 6 898,2 -- 14 902,718 946,0119,190,06 898,2 26 053,3 -- --

 / 6 Beruházások 24 128,0 6 333,5 -- 11 795,711 073,437,090,06 333,5 17 533,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 773,4 -- -- 105,6-------- 108,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 073,1 -- -- 1 366,9-------- 3 497,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 344,6 473,0 -- 422,6------473,0 797,8

2070



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

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 14 874,3 4 525,7 -- 8 113,3------4 525,7 10 499,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5 062,6 1 334,8 -- 1 787,3------1 334,8 2 630,6

 / 7 Felújítások 7 199,4 459,7 -- 1 782,16 386,771,5--459,7 6 917,9 -- --

Ingatlanok felújítása 5 694,4 362,0 -- 1 415,0------362,0 5 422,5

Informatikai eszközök felújítása 0,5 -- -- 4,5-------- 12,5

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 14,0 -- -- 16,8-------- 45,6

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 490,5 97,7 -- 345,8------97,7 1 437,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 182,9 105,0 -- 1 324,91 485,910,6--105,0 1 601,5 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre

57,0 -- -- 63,7-------- 81,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 116,8 -- -- 174,7-------- 174,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

844,0 105,0 -- 892,6------105,0 1 151,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 165,1 -- -- 193,9-------- 193,9

BEVÉTELEK 74 598,9 5 716,1 -- 76 787,470 596,0475,3--5 716,1 76 787,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 081,0 1 011,2 -- 59 906,158 894,9----1 011,2 59 906,1

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei -- -- -- 227,3-------- 227,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

36 081,0 1 011,2 -- 59 678,8------1 011,2 59 678,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 32 616,6 -- -- 10 521,510 521,5------ 10 521,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

62,7 -- -- 82,9-------- 82,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

32 553,9 -- -- 10 438,6-------- 10 438,6

3 Közhatalmi bevételek 560,7 504,5 -- 747,3--242,8--504,5 747,3

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 560,7 504,5 -- 747,3------504,5 747,3

4 Működési bevételek 3 705,0 4 200,4 -- 4 405,82,2203,2--4 200,4 4 405,8

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 44,4 27,2 -- 16,9------27,2 16,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2 343,7 2 478,6 -- 2 408,5------2 478,6 2 408,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 326,5 623,7 -- 740,4------623,7 740,4

 / 5 Ellátási díjak 40,3 58,1 -- 58,7------58,1 58,7

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 458,4 568,8 -- 556,7------568,8 556,7

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 5,8 0,7 -- 0,4------0,7 0,4

 / 8 Kamatbevételek 6,3 1,1 -- 9,2------1,1 9,2

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,3 0,1 -- 1,9------0,1 1,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 21,8 11,5 -- 38,1------11,5 38,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 457,5 430,6 -- 575,0------430,6 575,0

5 Felhalmozási bevételek 82,2 -- -- 40,210,929,3---- 40,2

 / 2 Ingatlanok értékesítése 13,0 -- -- 27,1-------- 27,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 69,2 -- -- 13,1-------- 13,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
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2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
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módosított 
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módosítás
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hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
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2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 694,2 -- -- 266,9266,9------ 266,9

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,3 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 693,9 -- -- 266,4-------- 266,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 859,2 -- -- 899,6899,6------ 899,6

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

856,9 -- -- 897,3-------- 897,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,3 -- -- 2,3-------- 2,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 479,0 -- -- 27 608,627 608,6------ 27 608,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 9 479,0 -- -- 27 608,627 608,6------ 27 608,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 9 479,0 -- -- 27 608,627 608,6------ 27 608,6

Maradvány igénybevétele 9 479,0 -- -- 27 608,627 608,6------ 27 608,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 479,0 -- -- 27 608,6-------- 27 608,6

TÁMOGATÁSOK 286 391,5 250 958,9 -- 311 563,1--4 625,355 978,9250 958,9 311 563,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 286 391,5 250 958,9 -- 311 563,1--4 625,355 978,9250 958,9 311 563,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 286 391,5 250 958,9 -- 311 563,1--4 625,355 978,9250 958,9 311 563,1

Központi, irányító szervi támogatás 286 391,5 250 958,9 -- 311 563,1--4 625,355 978,9250 958,9 311 563,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 50 347,0 -- -- 50 721,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 27 691,2 -- -- -- -- -- -- -- 24 190,1

Alkotmányvédelmi Hivatal ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )8

KIADÁSOK 7 930,0 7 719,0 -- 9 142,65 776,3317,41 743,87 719,0 15 556,5 -- --

1 Működési költségvetés 7 506,7 7 592,6 -- 8 749,2-502,4217,11 743,87 592,6 9 051,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 4 986,8 5 331,2 -- 5 805,5-981,3173,01 365,25 331,2 5 888,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 986,8 5 331,2 -- 5 805,5------5 331,2 5 888,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 333,7 1 450,7 -- 1 563,3-280,346,6368,61 450,7 1 585,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 172,3 810,4 -- 1 367,0746,1-2,510,0810,4 1 564,0 -- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 172,3 810,4 -- 1 367,0------810,4 1 564,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,9 0,3 -- 13,413,1----0,3 13,4 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13,7 -- -- 13,4-------- 13,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,2 0,3 -- --------0,3 --

2 Felhalmozási költségvetés 423,3 126,4 -- 393,46 278,7100,3--126,4 6 505,4 -- --

 / 6 Beruházások 356,4 106,4 -- 279,12 537,60,3--106,4 2 644,3 -- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 356,4 106,4 -- 279,1------106,4 2 644,3

 / 7 Felújítások 42,9 -- -- 88,93 723,2100,0---- 3 823,2 -- --

Ingatlanok felújítása 42,9 -- -- 88,9-------- 3 823,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,0 20,0 -- 25,417,9----20,0 37,9 -- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 24,0 20,0 -- 24,6------20,0 37,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat
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hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

BEVÉTELEK 58,3 47,4 -- 3 899,05 405,615,3--47,4 5 468,3 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 183,5252,8------ 252,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 183,5-------- 252,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 3 631,95 131,9------ 5 131,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 3 631,9-------- 5 131,9

4 Működési bevételek 25,1 27,4 -- 35,7--8,3--27,4 35,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 25,1 27,4 -- 35,7------27,4 35,7

5 Felhalmozási bevételek 6,6 -- -- 7,0--7,0---- 7,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6,6 -- -- 7,0-------- 7,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26,6 20,0 -- 40,920,9----20,0 40,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 26,6 20,0 -- 40,9------20,0 40,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 637,8 -- -- 370,7370,7------ 370,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 637,8 -- -- 370,7370,7------ 370,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 637,8 -- -- 370,7370,7------ 370,7

Maradvány igénybevétele 637,8 -- -- 370,7370,7------ 370,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 637,8 -- -- 370,7-------- 370,7

TÁMOGATÁSOK 7 604,5 7 671,6 -- 9 717,5--302,11 743,87 671,6 9 717,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 604,5 7 671,6 -- 9 717,5--302,11 743,87 671,6 9 717,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 604,5 7 671,6 -- 9 717,5--302,11 743,87 671,6 9 717,5

Központi, irányító szervi támogatás 7 604,5 7 671,6 -- 9 717,5--302,11 743,87 671,6 9 717,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 890,0 -- -- 900,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 370,6 -- -- -- -- -- -- -- 4 844,6

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )9

KIADÁSOK 20 736,4 17 898,3 -- 23 641,99 327,3905,63 407,117 898,3 31 538,3 -- --

1 Működési költségvetés 17 087,8 15 149,4 -- 19 565,4831,0601,83 407,115 149,4 19 989,3 -- --

 / 1 Személyi juttatások 10 448,5 10 153,8 -- 12 389,5-874,4461,72 674,910 153,8 12 416,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 10 448,5 10 153,8 -- 12 389,5------10 153,8 12 416,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 793,7 2 640,3 -- 3 332,0-110,6124,9722,22 640,3 3 376,8 -- --

 / 3 Dologi kiadások 3 839,7 2 354,9 -- 3 841,61 522,015,210,02 354,9 3 902,1 -- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 839,7 2 354,9 -- 3 841,6------2 354,9 3 902,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,9 0,4 -- 2,3294,0----0,4 294,4 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,6 -- -- 0,1-------- 292,2

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

2 Felhalmozási költségvetés 3 648,6 2 748,9 -- 4 076,58 496,3303,8--2 748,9 11 549,0 -- --

 / 6 Beruházások 3 495,8 2 705,0 -- 3 893,58 357,2303,8--2 705,0 11 366,0 -- --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 495,82 705,0 -- 3 893,5------2 705,0 11 366,0
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 / 7 Felújítások 76,7 -- -- 87,987,9------ 87,9 -- --

Ingatlanok felújítása 76,7 -- -- 87,9-------- 87,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 76,1 43,9 -- 95,151,2----43,9 95,1 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 76,1 43,9 -- 95,1------43,9 95,1

BEVÉTELEK 1 614,3 220,6 -- 6 457,16 208,727,8--220,6 6 457,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 119,6 -- -- 619,7619,7------ 619,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

119,6 -- -- 619,7-------- 619,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 998,5 -- -- 5 486,85 486,8------ 5 486,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

998,5 -- -- 5 486,8-------- 5 486,8

4 Működési bevételek 312,4 197,6 -- 224,9--27,3--197,6 224,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 312,4 197,6 -- 224,9------197,6 224,9

5 Felhalmozási bevételek 33,2 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 33,2 -- -- 0,5-------- 0,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150,6 23,0 -- 125,2102,2----23,0 125,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 150,6 23,0 -- 125,2------23,0 125,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 520,2 -- -- 3 118,63 118,6------ 3 118,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 520,2 -- -- 3 118,63 118,6------ 3 118,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 520,2 -- -- 3 118,63 118,6------ 3 118,6

Maradvány igénybevétele 2 520,2 -- -- 3 118,63 118,6------ 3 118,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 520,2 -- -- 3 118,6-------- 3 118,6

TÁMOGATÁSOK 19 720,5 17 677,7 -- 21 962,6--877,83 407,117 677,7 21 962,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 19 720,5 17 677,7 -- 21 962,6--877,83 407,117 677,7 21 962,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 19 720,5 17 677,7 -- 21 962,6--877,83 407,117 677,7 21 962,6

Központi, irányító szervi támogatás 19 720,5 17 677,7 -- 21 962,6--877,83 407,117 677,7 21 962,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 986,0 -- -- 1 996,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 118,6 -- -- -- -- -- -- -- 7 896,4

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )10

KIADÁSOK 1 317,9 416,8 -- 1 831,92 141,1-107,529,2416,8 2 479,6 -- --

1 Működési költségvetés 235,9 397,2 -- 1 099,21 028,63,429,2397,2 1 458,4 -- --

 / 1 Személyi juttatások 120,2 82,9 -- 361,5414,53,223,082,9 523,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 116,3 72,8 -- 357,0------72,8 519,1

Külső személyi juttatások 3,9 10,1 -- 4,5------10,1 4,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

31,3 24,0 -- 94,5110,42,66,224,0 143,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 84,4 290,3 -- 190,951,4-2,4--290,3 339,3 -- --

Készletbeszerzés 4,3 4,8 -- 1,7------4,8 1,7

Kommunikációs szolgáltatások 15,4 190,2 -- 13,6------190,2 13,6
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Szolgáltatási kiadások 27,6 31,6 -- 17,3------31,6 17,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0,3 0,5 -- 0,4------0,5 0,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 36,8 63,2 -- 157,9------63,2 306,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 452,3452,3------ 452,3 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 452,3-------- 452,3

2 Felhalmozási költségvetés 1 082,0 19,6 -- 732,71 112,5-110,9--19,6 1 021,2 -- --

 / 6 Beruházások 1 027,0 19,6 -- 721,81 101,6-110,9--19,6 1 010,3 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 522,8 -- -- 435,3-------- 435,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0,3 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 273,9 2,8 -- 21,7------2,8 21,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11,7 12,6 -- 140,2------12,6 428,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 218,3 4,2 -- 124,6------4,2 124,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55,0 -- -- 10,910,9------ 10,9 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 55,0 -- -- 10,9-------- 10,9

BEVÉTELEK 902,8 -- -- 1 607,61 602,15,6---- 1 607,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 890,9 -- -- 1 602,11 602,1------ 1 602,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

890,9 -- -- 1 602,1-------- 1 602,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 10,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 1,9 -- -- 5,5--5,6---- 5,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,6 -- -- 3,0-------- 3,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,8 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 1,3-------- 1,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,5 -- -- 0,7-------- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 788,3 -- -- 539,0539,0------ 539,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 788,3 -- -- 539,0539,0------ 539,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 788,3 -- -- 539,0539,0------ 539,0

Maradvány igénybevétele 788,3 -- -- 539,0539,0------ 539,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 788,3 -- -- 539,0-------- 539,0

TÁMOGATÁSOK 165,8 416,8 -- 332,9---113,129,2416,8 332,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 165,8 416,8 -- 332,9---113,129,2416,8 332,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 165,8 416,8 -- 332,9---113,129,2416,8 332,9

Központi, irányító szervi támogatás 165,8 416,8 -- 332,9---113,129,2416,8 332,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 26,0 -- -- 80,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 539,0 -- -- -- -- -- -- -- 647,6

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )12

KIADÁSOK 69 900,7 56 339,5 -- 86 880,841 297,72 900,822 644,156 339,5 123 182,1 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

1 Működési költségvetés 64 899,4 52 008,3 -- 76 366,15 694,02 844,821 149,052 008,3 81 696,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 41 099,9 37 349,1 -- 49 722,6-866,31 283,612 965,037 349,1 50 731,4 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 40 890,9 37 266,8 -- 49 457,8------37 266,8 50 461,5

Külső személyi juttatások 209,0 82,3 -- 264,8------82,3 269,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

10 867,5 9 274,1 -- 13 105,3391,3344,13 365,59 274,1 13 375,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 12 650,9 5 366,7 -- 13 014,95 569,6578,14 818,55 366,7 16 332,9 -- --

Készletbeszerzés 2 067,4 875,4 -- 2 627,9------875,4 3 006,1

Kommunikációs szolgáltatások 432,7 182,2 -- 456,7------182,2 1 507,3

Szolgáltatási kiadások 7 087,4 2 841,0 -- 6 730,6------2 841,0 7 871,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 66,1 59,8 -- 119,2------59,8 187,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 997,3 1 408,3 -- 3 080,5------1 408,3 3 760,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37,3 -- -- 64,864,8------ 64,8 -- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 2,9 -- -- 2,2-------- 2,2

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 34,4 -- -- 62,6-------- 62,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 243,8 18,4 -- 458,5534,6639,0--18,4 1 192,0 -- --

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

27,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 39,2 -- -- 250,0-------- 947,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 177,6 18,4 -- 208,5------18,4 244,2

2 Felhalmozási költségvetés 5 001,3 4 331,2 -- 10 514,735 603,756,01 495,14 331,2 41 486,0 -- --

 / 6 Beruházások 3 762,2 3 706,5 -- 9 651,334 985,152,01 376,03 706,5 40 119,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 450,1 0,6 -- 249,3------0,6 1 292,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 556,6 15,0 -- 315,3------15,0 941,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 26,0 2,8 -- 231,9------2,8 4 125,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 074,32 900,1 -- 6 847,3------2 900,1 25 220,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 655,2 788,0 -- 2 007,5------788,0 8 539,3

 / 7 Felújítások 1 029,3 606,7 -- 627,692,54,0119,1606,7 822,3 -- --

Ingatlanok felújítása 215,2 247,9 -- 247,3------247,9 346,0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 601,7 229,8 -- 248,2------229,8 302,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 212,4 129,0 -- 132,1------129,0 173,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 209,8 18,0 -- 235,8526,1----18,0 544,1 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre

29,9 -- -- 8,9-------- 78,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6,4 -- -- 38,1-------- 224,4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

161,3 18,0 -- 156,5------18,0 208,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 12,2 -- -- 32,3-------- 32,3

BEVÉTELEK 6 367,2 2 633,2 -- 43 469,140 019,3816,6--2 633,2 43 469,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 843,4 -- -- 5 806,45 806,4------ 5 806,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 843,4 -- -- 5 806,4-------- 5 806,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 1 172,2 -- -- 33 895,233 895,2------ 33 895,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

14,4 -- -- 19,2-------- 19,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 157,8 -- -- 33 876,0-------- 33 876,0

3 Közhatalmi bevételek 1 387,7 1 052,2 -- 1 437,6--385,4--1 052,2 1 437,6

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 387,7 1 052,2 -- 1 437,6------1 052,2 1 437,6

4 Működési bevételek 1 672,7 1 581,0 -- 2 005,4--424,4--1 581,0 2 005,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 9,3 1,7 -- 5,8------1,7 5,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 236,8 1 239,6 -- 1 503,1------1 239,6 1 503,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 47,4 43,7 -- 36,6------43,7 36,6

 / 5 Ellátási díjak 0,4 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 234,6 257,6 -- 308,7------257,6 308,7

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,4 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 9,2 -- -- 18,7-------- 18,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 134,6 38,4 -- 131,9------38,4 131,9

5 Felhalmozási bevételek 6,7 -- -- 6,8--6,8---- 6,8

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6,7 -- -- 6,8-------- 6,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 145,0 -- -- 47,147,1------ 47,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 145,0 -- -- 47,1-------- 47,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 139,5 -- -- 270,6270,6------ 270,6

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

139,0 -- -- 146,4-------- 146,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- 124,2-------- 124,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 671,7 -- -- 1 278,41 278,4------ 1 278,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 671,7 -- -- 1 278,41 278,4------ 1 278,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 671,7 -- -- 1 278,41 278,4------ 1 278,4

Maradvány igénybevétele 1 671,7 -- -- 1 278,41 278,4------ 1 278,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 671,7 -- -- 1 278,4-------- 1 278,4

TÁMOGATÁSOK 63 140,2 53 706,3 -- 78 434,6--2 084,222 644,153 706,3 78 434,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 63 140,2 53 706,3 -- 78 434,6--2 084,222 644,153 706,3 78 434,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 63 140,2 53 706,3 -- 78 434,6--2 084,222 644,153 706,3 78 434,6

Központi, irányító szervi támogatás 63 140,2 53 706,3 -- 78 434,6--2 084,222 644,153 706,3 78 434,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 11 969,0 -- -- 12 290,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 278,4 -- -- -- -- -- -- -- 36 301,3

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ( 06245 Menekültügy )13

KIADÁSOK 12 868,2 8 745,1 -- 13 654,27 765,8-331,133,08 745,1 16 212,8 -- --

1 Működési költségvetés 10 741,9 8 532,1 -- 10 886,34 487,2-347,333,08 532,1 12 705,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Személyi juttatások 4 065,3 3 469,2 -- 4 225,91 466,9-2,026,03 469,2 4 960,1 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 956,2 3 376,1 -- 4 121,9------3 376,1 4 841,3

Külső személyi juttatások 109,1 93,1 -- 104,0------93,1 118,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 160,0 927,6 -- 1 177,0449,5-0,57,0927,6 1 383,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások 4 043,4 3 456,4 -- 3 822,11 343,4-144,8--3 456,4 4 655,0 -- --

Készletbeszerzés 881,8 760,1 -- 627,7------760,1 932,3

Kommunikációs szolgáltatások 313,0 159,4 -- 113,1------159,4 199,4

Szolgáltatási kiadások 1 947,0 1 822,6 -- 2 240,6------1 822,6 2 518,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 44,5 32,4 -- 34,6------32,4 41,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 857,1 681,9 -- 806,1------681,9 963,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 132,4 110,1 -- 65,4-44,7----110,1 65,4 -- --

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 132,4 38,0 -- 65,4------38,0 65,4

Egyéb nem intézményi ellátások -- 72,1 -- --------72,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 340,8 568,8 -- 1 595,91 272,1-200,0--568,8 1 640,9 -- --

Elvonások és befizetések 7,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 135,9 568,8 -- 1 268,9------568,8 1 307,8

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 121,2-------- 121,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 197,6 -- -- 205,8-------- 211,9

2 Felhalmozási költségvetés 2 126,3 213,0 -- 2 767,93 278,616,2--213,0 3 507,8 -- --

 / 6 Beruházások 1 676,1 213,0 -- 2 688,13 150,316,2--213,0 3 379,5 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 25,1 10,0 -- 62,9------10,0 73,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 818,4 42,2 -- 1 831,2------42,2 2 170,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 112,6 44,5 -- 75,8------44,5 229,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 364,3 70,2 -- 146,8------70,2 186,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 355,7 46,1 -- 571,4------46,1 719,7

 / 7 Felújítások 225,0 -- -- 4,84,8------ 4,8 -- --

Ingatlanok felújítása 166,7 -- -- 3,8-------- 3,8

Informatikai eszközök felújítása 5,3 -- -- ---------- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 5,2 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 47,8 -- -- 1,0-------- 1,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 225,2 -- -- 75,0123,5------ 123,5 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 207,8 -- -- 48,6-------- 48,6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

17,4 -- -- 26,4-------- 74,9

BEVÉTELEK 1 201,4 104,4 -- 1 421,81 606,922,4--104,4 1 733,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 529,3 -- -- 1 168,81 480,6------ 1 480,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

529,3 -- -- 1 168,8-------- 1 480,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 225,4 -- -- 13,213,2------ 13,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

225,4 -- -- 13,2-------- 13,2

3 Közhatalmi bevételek 11,1 10,0 -- 11,6--1,6--10,0 11,6

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 11,1 10,0 -- 11,6------10,0 11,6

4 Működési bevételek 114,2 94,4 -- 98,9--4,6--94,4 99,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 56,7 26,1 -- 48,8------26,1 48,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 8,4 37,0 -- 7,9------37,0 7,9

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6,2 7,7 -- 3,0------7,7 3,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 15,8 13,4 -- 13,4------13,4 13,4

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,4 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,3 -- -- 1,2-------- 1,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 25,4 10,2 -- 24,3------10,2 24,4

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 16,2--16,2---- 16,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 16,2-------- 16,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 99,7 -- -- 23,623,6------ 23,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 99,7 -- -- 23,6-------- 23,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 221,7 -- -- 89,589,5------ 89,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

27,6 -- -- 26,7-------- 26,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 194,1 -- -- 62,8-------- 62,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 704,8 -- -- 6 158,96 158,9------ 6 158,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 704,8 -- -- 6 158,96 158,9------ 6 158,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 704,8 -- -- 6 158,96 158,9------ 6 158,9

Maradvány igénybevétele 1 704,8 -- -- 6 158,96 158,9------ 6 158,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 704,8 -- -- 6 158,9-------- 6 158,9

TÁMOGATÁSOK 16 120,8 8 640,7 -- 8 320,2---353,533,08 640,7 8 320,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 16 120,8 8 640,7 -- 8 320,2---353,533,08 640,7 8 320,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 16 120,8 8 640,7 -- 8 320,2---353,533,08 640,7 8 320,2

Központi, irányító szervi támogatás 16 120,8 8 640,7 -- 8 320,2---353,533,08 640,7 8 320,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 403,0 -- -- 1 493,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 158,8 -- -- -- -- -- -- -- 2 246,7

BM Nemzetközi Oktatási Központ ( 04708 Oktatás szakigazgatása )15

KIADÁSOK 1 140,6 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 1 080,8 -- -- ---------- -- -- --

 / 1 Személyi juttatások 336,2 -- -- ---------- -- -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 327,0 -- -- ---------- --

Külső személyi juttatások 9,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

95,3 -- -- ---------- -- -- --

 / 3 Dologi kiadások 555,9 -- -- ---------- -- -- --

Készletbeszerzés 111,7 -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 4,3 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 299,2 -- -- ---------- --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3,0 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 137,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 93,4 -- -- ---------- -- -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 93,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 59,8 -- -- ---------- -- -- --

 / 6 Beruházások 18,1 -- -- ---------- -- -- --

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

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 13,3 -- -- ---------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,8 -- -- ---------- --

 / 7 Felújítások 41,7 -- -- ---------- -- -- --

Ingatlanok felújítása 32,8 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 475,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

12,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 463,7 -- -- ---------- --

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2,9 -- -- ---------- --

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

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 340,2 -- -- ---------- --

 / 5 Ellátási díjak 18,8 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 92,4 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,3 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 703,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 703,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 703,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 703,7 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 39,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Vízügyi Igazgatóságok ( 14 Környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások )17

KIADÁSOK 169 606,1 26 577,0 1 087,1 61 129,862 649,51 333,21 206,127 664,1 92 852,9 -- --

1 Működési költségvetés 65 956,2 25 770,5 -- 50 984,941 360,3954,91 111,225 770,5 69 196,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 24 767,5 10 325,0 -- 25 392,120 111,6158,6251,810 325,0 30 847,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 24 664,6 10 268,6 -- 25 253,6------10 268,6 30 684,6

Külső személyi juttatások 102,9 56,4 -- 138,5------56,4 162,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

5 177,2 2 809,2 -- 5 401,53 634,777,168,02 809,2 6 589,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 35 086,5 12 636,3 -- 20 017,917 377,6719,2791,412 636,3 31 524,5 -- --

Készletbeszerzés 3 351,1 2 141,0 -- 3 537,4------2 141,0 3 872,7

Kommunikációs szolgáltatások 362,6 360,1 -- 426,3------360,1 503,3

Szolgáltatási kiadások 10 101,5 6 692,5 -- 8 972,3------6 692,5 11 120,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 367,1 146,0 -- 261,1------146,0 541,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 904,2 3 296,7 -- 6 820,8------3 296,7 15 487,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 925,0 -- -- 173,4236,4------ 236,4 -- --

Elvonások és befizetések 552,6 -- -- 50,2-------- 51,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

318,5 -- -- 14,0-------- 20,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 48,3 -- -- 38,9-------- 87,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5,6 -- -- 70,3-------- 77,8

2 Felhalmozási költségvetés 103 649,9 806,5 1 087,1 10 144,921 289,2378,394,91 893,6 23 656,0 -- --

 / 6 Beruházások 103 316,0 806,5 1 087,1 9 557,920 670,3368,194,91 893,6 23 026,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 8 264,9 54,4 -- 472,2------54,4 555,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 70 556,8 209,8 -- 7 656,7------209,8 16 945,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 608,8 109,7 -- 52,6------109,7 150,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 9 306,0 263,9 -- 889,8------263,9 3 196,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11 579,5 168,7 -- 486,6------168,7 2 179,5

 / 7 Felújítások 105,2 -- -- 265,3289,210,2---- 299,4 -- --

Ingatlanok felújítása 97,3 -- -- 195,2-------- 222,0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 14,7-------- 14,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 7,9 -- -- 55,4-------- 62,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 228,7 -- -- 321,7329,7------ 329,7 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre

92,0 -- -- 52,4-------- 52,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 55,6 -- -- 248,1-------- 248,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

23,2 -- -- 21,2-------- 28,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 57,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 135 223,1 2 940,7 -- 88 510,251 665,41 084,1--2 940,7 55 690,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 39 766,0 -- -- 45 490,734 389,5------ 34 389,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

39 766,0 -- -- 45 490,7-------- 34 389,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 90 558,4 -- -- 39 077,117 249,6------ 17 249,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

90 558,4 -- -- 39 077,1-------- 17 249,6

3 Közhatalmi bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 0,1 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 4 762,0 2 940,7 -- 3 903,2-11,01 077,0--2 940,7 4 006,7

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 341,6 239,5 -- 324,2------239,5 297,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 324,7 2 020,0 -- 2 530,6------2 020,0 2 643,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171,5 98,0 -- 191,2------98,0 191,3

 / 4 Tulajdonosi bevételek -- -- -- 7,3-------- 7,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 588,9 460,3 -- 549,2------460,3 602,5

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 116,5 22,0 -- 97,6------22,0 92,4

 / 8 Kamatbevételek 0,5 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7,7 -- -- 0,9-------- 0,8

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 9,2 -- -- 5,3-------- 2,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 201,4 100,9 -- 196,4------100,9 167,8

5 Felhalmozási bevételek 9,4 -- -- 6,9--7,1---- 7,1

 / 1 Immateriális javak értékesítése 1,7 -- -- 1,5-------- 1,6

 / 2 Ingatlanok értékesítése 0,4 -- -- 0,3-------- 0,3

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 33,6 -- -- 12,312,3------ 12,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 33,6 -- -- 12,3-------- 12,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 93,6 -- -- 20,025,0------ 25,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

19,9 -- -- 20,0-------- 25,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 73,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20 691,2 -- -- 10 984,110 984,1------ 10 984,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 20 691,2 -- -- 10 984,110 984,1------ 10 984,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 20 691,2 -- -- 10 984,110 984,1------ 10 984,1

Maradvány igénybevétele 20 691,2 -- -- 10 984,110 984,1------ 10 984,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 20 486,2 -- -- 10 804,0-------- 10 804,0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 205,0 -- -- 180,1-------- 180,1

TÁMOGATÁSOK 24 675,8 23 636,3 1 087,1 26 178,6--249,11 206,124 723,4 26 178,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 24 675,8 23 636,3 1 087,1 26 178,6--249,11 206,124 723,4 26 178,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
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módosított 
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hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 24 675,8 23 636,3 1 087,1 26 178,6--249,11 206,124 723,4 26 178,6

Központi, irányító szervi támogatás 24 675,8 23 636,3 1 087,1 26 178,6--249,11 206,124 723,4 26 178,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 17 632,0 -- -- 17 223,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10 984,0 -- -- -- -- -- -- -- 64 543,1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ( 01141 Közigazgatási alapnyilvántartások )18

KIADÁSOK 36 976,8 33 594,9 -- 50 234,110 988,63 051,32 625,433 594,9 50 260,2 -- --

1 Működési költségvetés 31 513,0 30 482,7 -- 39 755,97 059,61 914,3325,430 482,7 39 782,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 3 504,8 3 721,3 -- 4 051,9-176,3382,1124,83 721,3 4 051,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 461,4 3 703,0 -- 3 992,3------3 703,0 3 992,3

Külső személyi juttatások 43,4 18,3 -- 59,6------18,3 59,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

991,6 930,3 -- 1 287,4249,074,433,7930,3 1 287,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 26 988,6 25 831,1 -- 31 851,64 299,71 553,9166,925 831,1 31 851,6 -- --

Készletbeszerzés 3 559,8 3 002,8 -- 4 408,0------3 002,8 4 408,0

Kommunikációs szolgáltatások 9 047,3 8 830,0 -- 9 990,0------8 830,0 9 990,0

Szolgáltatási kiadások 8 866,0 8 597,6 -- 10 811,4------8 597,6 10 811,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 26,1 67,5 -- 52,1------67,5 52,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 489,4 5 333,2 -- 6 590,1------5 333,2 6 590,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 28,0 -- -- 2 565,02 687,2-96,1---- 2 591,1 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 23,7 -- -- 7,5-------- 7,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,3 -- -- 2 557,5-------- 2 583,6

2 Felhalmozási költségvetés 5 463,8 3 112,2 -- 10 478,23 929,01 137,02 300,03 112,2 10 478,2 -- --

 / 6 Beruházások 5 235,6 3 025,6 -- 5 993,3-469,31 137,02 300,03 025,6 5 993,3 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 019,2 1 296,0 -- 3 660,9------1 296,0 3 660,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 112,4 -- -- 0,5-------- 0,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 734,3 815,3 -- 992,9------815,3 992,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 279,9 271,9 -- 64,8------271,9 64,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 089,8 642,4 -- 1 274,2------642,4 1 274,2

 / 7 Felújítások 167,5 86,6 -- 1,8-84,8----86,6 1,8 -- --

Ingatlanok felújítása 131,9 68,2 -- 1,4------68,2 1,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 35,6 18,4 -- 0,4------18,4 0,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,7 -- -- 4 483,14 483,1------ 4 483,1 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 55,9 -- -- 4 478,5-------- 4 478,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

4,8 -- -- 4,6-------- 4,6

BEVÉTELEK 17 154,6 10 423,6 -- 13 791,12 241,01 152,6--10 423,6 13 817,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 667,8 -- -- 2 154,52 180,6------ 2 180,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 667,8 -- -- 2 154,5-------- 2 180,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 3 132,8 -- -- 57,557,5------ 57,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 132,8 -- -- 57,5-------- 57,5

3 Közhatalmi bevételek 11 467,2 9 448,6 -- 10 951,9--1 503,3--9 448,6 10 951,9

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 11 467,2 9 448,6 -- 10 951,9------9 448,6 10 951,9

4 Működési bevételek 883,5 975,0 -- 622,7---352,4--975,0 622,7

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 83,3 139,8 -- 122,2------139,8 122,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 417,6 301,4 -- 275,8------301,4 275,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 62,7 105,1 -- 59,0------105,1 59,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 167,4 172,9 -- 117,8------172,9 117,8

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 49,1 82,4 -- --------82,4 --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,9 3,2 -- --------3,2 --

 / 11 Egyéb működési bevételek 101,5 170,2 -- 47,9------170,2 47,9

5 Felhalmozási bevételek 0,2 -- -- 1,6--1,7---- 1,6

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,2 -- -- 1,6-------- 1,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,1 -- -- 2,92,9------ 2,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

3,1 -- -- 2,9-------- 2,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 292,6 -- -- 8 747,68 747,6------ 8 747,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 6 292,6 -- -- 8 747,68 747,6------ 8 747,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 6 292,6 -- -- 8 747,68 747,6------ 8 747,6

Maradvány igénybevétele 6 292,6 -- -- 8 747,68 747,6------ 8 747,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 292,6 -- -- 8 747,6-------- 8 747,6

TÁMOGATÁSOK 22 277,2 23 171,3 -- 27 695,4--1 898,72 625,423 171,3 27 695,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 22 277,2 23 171,3 -- 27 695,4--1 898,72 625,423 171,3 27 695,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22 277,2 23 171,3 -- 27 695,4--1 898,72 625,423 171,3 27 695,4

Központi, irányító szervi támogatás 22 277,2 23 171,3 -- 27 695,4--1 898,72 625,423 171,3 27 695,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 999,0 -- -- 924,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 747,6 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )20

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

Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )120

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

Energia-racionalizálás ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )120 2

KIADÁSOK 118,5 100,3 -- 119,4--101,4--100,3 201,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 118,5 100,3 -- 119,4--101,4--100,3 201,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 118,5 100,3 -- 119,4--101,4--100,3 201,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson belülre

118,5 100,3 -- 119,4------100,3 201,7
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2015. évi 
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módosítás
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módosítás
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módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

BEVÉTELEK 124,0 100,3 -- 135,3--35,0--100,3 135,3 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 124,0 100,3 -- 135,3--35,0--100,3 135,3

 / 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

124,0 100,3 -- 135,3------100,3 135,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 60,8 -- -- 66,4--66,4---- 66,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 60,8 -- -- 66,4--66,4---- 66,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 60,8 -- -- 66,4--66,4---- 66,4

Maradvány igénybevétele 60,8 -- -- 66,4--66,4---- 66,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 60,8 -- -- 66,4-------- 66,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 66,3 -- -- -- -- -- -- -- 82,3

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03509 Egyéb 
rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )

120 27

KIADÁSOK 1 389,1 1 194,8 -- 1 455,9--782,0--1 194,8 1 976,8 -- --

1 Működési költségvetés 1 382,1 520,8 -- 1 393,8--1 366,3--520,8 1 887,1

 / 1 Személyi juttatások -- 59,1 -- -----59,1--59,1 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 59,1 -- --------59,1 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 16,1 -- -----16,1--16,1 --

 / 3 Dologi kiadások 0,1 35,5 -- 0,1---35,4--35,5 0,1

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 35,5 -- --------35,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 382,0 410,1 -- 1 393,7--1 476,9--410,1 1 887,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

49,6 -- -- 573,6-------- 573,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 041,6 410,1 -- 423,0------410,1 909,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 290,8 -- -- 397,1-------- 404,3

2 Felhalmozási költségvetés 7,0 674,0 -- 62,1---584,3--674,0 89,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,0 674,0 -- 62,1---584,3--674,0 89,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson belülre

-- -- -- 61,0-------- 61,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 7,0 674,0 -- 1,1------674,0 28,7

BEVÉTELEK 1 036,1 410,0 -- 750,1--426,7--410,0 836,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67,2 -- -- 223,4--223,4---- 223,4

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

57,0 -- -- 223,0-------- 51,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,2 -- -- 0,4-------- 171,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 968,3 410,0 -- 526,7--203,3--410,0 613,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 968,3 410,0 -- 526,7------410,0 613,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 130,1 -- -- 356,0--356,0---- 356,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 130,1 -- -- 356,0--356,0---- 356,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 130,1 -- -- 356,0--356,0---- 356,0

Maradvány igénybevétele 130,1 -- -- 356,0--356,0---- 356,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 130,1 -- -- 356,0-------- 356,0

TÁMOGATÁSOK 578,8 784,8 -- 784,1---0,7--784,8 784,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 578,8 784,8 -- 784,1---0,7--784,8 784,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 578,8 784,8 -- 784,1---0,7--784,8 784,1

Központi, irányító szervi támogatás 578,8 784,8 -- 784,1---0,7--784,8 784,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 355,9 -- -- -- -- -- -- -- 434,3

Területrendezési feladatok ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )120 31

KIADÁSOK 0,3 -- -- ---------- -- -- --

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

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,3 -- -- ---------- --

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

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 34

KIADÁSOK 1,2 -- -- 5,0--10,0---- 10,0 -- --

1 Működési költségvetés 1,2 -- -- 5,0--10,0---- 10,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,2 -- -- 5,0--10,0---- 10,0

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,2 -- -- ---------- --

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

BEVÉTELEK 5,4 -- -- 0,7--0,7---- 0,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- 0,7-------- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,1 -- -- 9,3--9,3---- 9,3 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,1 -- -- 9,3--9,3---- 9,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,1 -- -- 9,3--9,3---- 9,3

Maradvány igénybevétele 5,1 -- -- 9,3--9,3---- 9,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,1 -- -- 9,3-------- 9,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,3 -- -- -- -- -- -- -- 5,0

Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 48

KIADÁSOK -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,8-------- 7,8

BEVÉTELEK 7,8 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 7,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 7,8--7,8---- 7,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 7,8-------- 7,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,8 -- -- -- -- -- -- -- --

Vízkárelhárítási művek fenntartása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 49

KIADÁSOK -- -- -- 6,0--17,7---- 17,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 6,0--17,7---- 17,7

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----11,7---- 11,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 11,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 6,0-------- 6,0

BEVÉTELEK 6,0 -- -- 11,7--11,7---- 11,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

6,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek -- -- -- 11,7--11,7---- 11,7

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 11,7-------- 11,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 6,0-------- 6,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,0 -- -- -- -- -- -- -- 11,7

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 50

KIADÁSOK 3 860,1 260,0 -- 1 488,7--42,0--260,0 302,0 -- --

1 Működési költségvetés 3 548,0 260,0 -- 1 479,9--33,2--260,0 293,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 548,0 260,0 -- 1 479,9--33,2--260,0 293,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 527,8 260,0 -- 1 460,2------260,0 272,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20,2 -- -- 19,7-------- 20,7

2 Felhalmozási költségvetés 312,1 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 312,1 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 312,1 -- -- 8,8-------- 8,8

BEVÉTELEK 531,4 -- -- 33,2--33,2---- 33,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141,7 -- -- 33,2--33,2---- 33,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

141,7 -- -- 33,2-------- 33,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 389,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

389,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 280,9 -- -- 8,8--8,8---- 8,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 280,9 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 280,9 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

Maradvány igénybevétele 1 280,9 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 280,9 -- -- 8,8-------- 8,8

TÁMOGATÁSOK 2 056,5 260,0 -- 1 526,5------260,0 260,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 056,5 260,0 -- 1 526,5------260,0 260,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 056,5 260,0 -- 1 526,5------260,0 260,0

Központi, irányító szervi támogatás 2 056,5 260,0 -- 1 526,5------260,0 260,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,7 -- -- -- -- -- -- -- 79,8

Vízügyi feladatok támogatása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 51

KIADÁSOK 1 494,9 -- -- 29,6--39,4---- 39,4 -- --

1 Működési költségvetés 1 494,9 -- -- 29,6--39,4---- 39,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 494,9 -- -- 29,6--39,4---- 39,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 494,9 -- -- 29,6-------- 39,4

BEVÉTELEK 24,3 -- -- 9,8--9,8---- 9,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2,7--2,7---- 2,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 2,7-------- 2,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 24,3 -- -- 7,1--7,1---- 7,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 24,3 -- -- 7,1-------- 7,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 500,2 -- -- 29,6--29,6---- 29,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 500,2 -- -- 29,6--29,6---- 29,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 500,2 -- -- 29,6--29,6---- 29,6

Maradvány igénybevétele 1 500,2 -- -- 29,6--29,6---- 29,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 500,2 -- -- 29,6-------- 29,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,6 -- -- -- -- -- -- -- 9,8

Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )120 53

KIADÁSOK -- -- -- ----0,6---- 0,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----0,6---- 0,6

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----0,6---- 0,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,6 -- -- 0,6--0,6---- 0,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 0,6--0,6---- 0,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,6 -- -- 0,6-------- 0,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,6 -- -- -- -- -- -- -- 0,6

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )120 56

KIADÁSOK 22 710,1 21 501,1 6 985,9 14 525,8--16 840,84 913,728 487,0 50 241,5 -- --

1 Működési költségvetés 22 710,1 21 501,1 5 161,3 14 525,8--18 665,44 913,726 662,4 50 241,5

 / 1 Személyi juttatások -- -- 53,9 -----53,9--53,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- 13,4 -----13,4--13,4 --

 / 3 Dologi kiadások 22 671,0 21 045,1 5 094,0 14 405,9--18 691,84 913,726 139,1 49 744,6

Kommunikációs szolgáltatások 17 851,2 21 045,1 -- 11 343,2------21 045,1 39 169,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 819,8 -- -- 3 062,7-------- 10 575,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39,1 456,0 -- 119,9--40,9--456,0 496,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5,1 -- -- 19,9-------- 396,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 34,0 456,0 -- 100,0------456,0 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 1 824,6 -----1 824,6--1 824,6 --

 / 6 Beruházások -- -- 1 824,6 -----1 824,6--1 824,6 --

BEVÉTELEK 275,2 -- -- 7 594,0--7 594,0---- 7 594,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 141,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

141,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 7 500,0--7 500,0---- 7 500,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 7 500,0-------- 7 500,0

4 Működési bevételek 134,2 -- -- 94,0--94,0---- 94,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 134,2 -- -- 94,0-------- 94,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 583,0 -- -- 11 170,7--11 170,7---- 11 170,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5 583,0 -- -- 11 170,7--11 170,7---- 11 170,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 5 583,0 -- -- 11 170,7--11 170,7---- 11 170,7

Maradvány igénybevétele 5 583,0 -- -- 11 170,7--11 170,7---- 11 170,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5 583,0 -- -- 11 170,7-------- 11 170,7

TÁMOGATÁSOK 28 022,6 21 501,1 6 985,9 31 476,8---1 923,94 913,728 487,0 31 476,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 28 022,6 21 501,1 6 985,9 31 476,8---1 923,94 913,728 487,0 31 476,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 28 022,6 21 501,1 6 985,9 31 476,8---1 923,94 913,728 487,0 31 476,8

Központi, irányító szervi támogatás 28 022,6 21 501,1 6 985,9 31 476,8---1 923,94 913,728 487,0 31 476,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11 170,7 -- -- -- -- -- -- -- 35 715,7

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő ( 07201 
Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

120 57

KIADÁSOK 7,5 7,5 -- 15,0--7,5--7,5 15,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,5 7,5 -- 15,0--7,5--7,5 15,0

 / 6 Beruházások -- 7,5 -- -----7,5--7,5 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 7,5 -- --------7,5 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,5 -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 7,5 -- -- 15,0-------- 15,0

BEVÉTELEK -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 15,0-------- 15,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 7,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 7,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 7,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7,5 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 7,5 -- -----7,5--7,5 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 7,5 -- -----7,5--7,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 7,5 -- -----7,5--7,5 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 7,5 -- -----7,5--7,5 --

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

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 58

KIADÁSOK 15,0 7,5 -- 25,2--17,7--7,5 25,2 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 7,5 -- 25,2--17,7--7,5 25,2

 / 6 Beruházások -- 7,5 -- -----7,5--7,5 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 7,5 -- --------7,5 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- 25,2--25,2---- 25,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- 25,2-------- 25,2

BEVÉTELEK -- -- -- 17,7--17,7---- 17,7 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 17,7--17,7---- 17,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 17,7-------- 17,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 15,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 15,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 15,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 15,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 7,5 -- 7,5------7,5 7,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 7,5 -- 7,5------7,5 7,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 7,5 -- 7,5------7,5 7,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 7,5 -- 7,5------7,5 7,5

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

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 59

KIADÁSOK 41,0 20,5 -- -----20,4--20,5 0,1 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 41,0 20,5 -- -----20,4--20,5 0,1

 / 6 Beruházások -- 20,5 -- -----20,4--20,5 0,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 20,5 -- --------20,5 0,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 41,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 41,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 41,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 41,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 41,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 41,0 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 41,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 20,5 -- -----20,5--20,5 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 20,5 -- -----20,5--20,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 20,5 -- -----20,5--20,5 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 20,5 -- -----20,5--20,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Ivóvíz-minőség javító program ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )120 60

KIADÁSOK 89,7 41,1 -- 130,8--89,7--41,1 130,8 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 89,7 41,1 -- 130,8--89,7--41,1 130,8

 / 6 Beruházások -- 41,1 -- -----41,1--41,1 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 41,1 -- --------41,1 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 89,7 -- -- 130,8--130,8---- 130,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 89,7 -- -- 130,8-------- 130,8

BEVÉTELEK -- -- -- 130,8--130,8---- 130,8 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 130,8--130,8---- 130,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 130,8-------- 130,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 89,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 89,7 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 89,7 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 89,7 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 89,7 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 41,1 -- -----41,1--41,1 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 41,1 -- -----41,1--41,1 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 41,1 -- -----41,1--41,1 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 41,1 -- -----41,1--41,1 --

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

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére ( 06245 Menekültügy )120 61

KIADÁSOK -- 107,1 -- 122,1------107,1 107,1 -- --

1 Működési költségvetés -- 107,1 -- 122,1------107,1 107,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 107,1 -- 122,1------107,1 107,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 122,1-------- 107,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 107,1 -- --------107,1 --

TÁMOGATÁSOK -- 107,1 -- 122,1------107,1 107,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 107,1 -- 122,1------107,1 107,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 107,1 -- 122,1------107,1 107,1

Központi, irányító szervi támogatás -- 107,1 -- 122,1------107,1 107,1

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

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása ( 08143 Alapítványi működés )220

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

Társadalmi önszerveződések támogatása ( X 1231 )220 2

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

Országos Polgárőr Szövetség ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )220 2 3

KIADÁSOK 1 061,9 1 050,0 -- 1 050,0------1 050,0 1 050,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 061,9 1 050,0 -- 1 050,0------1 050,0 1 050,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 061,9 1 050,0 -- 1 050,0------1 050,0 1 050,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 061,9 1 050,0 -- 1 050,0------1 050,0 1 050,0

BEVÉTELEK 11,9 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

11,9 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0------1 050,0 1 050,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0------1 050,0 1 050,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0------1 050,0 1 050,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 050,0------1 050,0 1 050,0

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

Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )220 2 5

KIADÁSOK -- 600,0 -- -----600,0--600,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 600,0 -- --------600,0 --

BEVÉTELEK 0,1 -- -- ---------- -- -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 600,0 -- -----600,0--600,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )220 2 11

KIADÁSOK 172,0 172,0 -- 175,0--3,0--172,0 175,0 -- --

1 Működési költségvetés 172,0 172,0 -- 175,0--3,0--172,0 175,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 172,0 172,0 -- 175,0--3,0--172,0 175,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 172,0 172,0 -- 175,0------172,0 175,0

TÁMOGATÁSOK 172,0 172,0 -- 175,0--3,0--172,0 175,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 172,0 172,0 -- 175,0--3,0--172,0 175,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 172,0 172,0 -- 175,0--3,0--172,0 175,0

Központi, irányító szervi támogatás 172,0 172,0 -- 175,0--3,0--172,0 175,0

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

Közösségi programok ( 03111 Rend- és közbiztonság )820

KIADÁSOK 0,6 -- -- 13,8--13,8---- 13,8 -- --

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- 8,5--8,5---- 8,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,6 -- -- 8,5--8,5---- 8,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,6 -- -- 8,5-------- 8,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,3--5,3---- 5,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,3--5,3---- 5,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,3-------- 5,3

BEVÉTELEK -- -- -- 8,5--8,5---- 8,5 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 8,5--8,5---- 8,5

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,9 -- -- 5,3--5,3---- 5,3 -- --

2093



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

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

8 Maradvány igénybevétele 5,9 -- -- 5,3--5,3---- 5,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,9 -- -- 5,3--5,3---- 5,3

Maradvány igénybevétele 5,9 -- -- 5,3--5,3---- 5,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,9 -- -- 5,3-------- 5,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Szolidaritási programok ( X 1231 )920

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

Európai Menekültügyi Alap ( 06245 Menekültügy )920 1

KIADÁSOK 267,8 35,0 -- 40,7--26,5--35,0 61,5 -- --

1 Működési költségvetés 267,8 35,0 -- 34,9--20,7--35,0 55,7

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 267,7 34,9 -- 34,9--20,7--34,9 55,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 184,1 15,9 -- 9,5------15,9 22,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 83,6 19,0 -- 25,4------19,0 33,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,8--5,8---- 5,8

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,8-------- 5,8

BEVÉTELEK 145,4 34,9 -- 35,3--17,1--34,9 52,0 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2,2 -- -- 3,9--3,9---- 3,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2,2 -- -- 3,9-------- 3,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 143,2 34,9 -- 31,4--13,2--34,9 48,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 143,2 34,9 -- 31,4------34,9 48,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 98,1 -- -- 9,4--9,4---- 9,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 98,1 -- -- 9,4--9,4---- 9,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 98,1 -- -- 9,4--9,4---- 9,4

Maradvány igénybevétele 98,1 -- -- 9,4--9,4---- 9,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 98,1 -- -- 9,4-------- 9,4

TÁMOGATÁSOK 33,7 0,1 -- 0,1------0,1 0,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 33,7 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 33,7 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

Központi, irányító szervi támogatás 33,7 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9,4 -- -- -- -- -- -- -- 4,1

Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )920 2

KIADÁSOK 319,7 48,9 -- 125,4--96,8--48,9 145,7 -- --

1 Működési költségvetés 319,7 48,9 -- 113,5--84,9--48,9 133,8

 / 3 Dologi kiadások 0,1 0,1 -- --------0,1 0,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 319,6 48,8 -- 113,5--84,9--48,8 133,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 191,1 36,0 -- 109,9------36,0 120,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 128,5 12,8 -- 3,6------12,8 12,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 11,9--11,9---- 11,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 11,9--11,9---- 11,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 11,9-------- 11,9

BEVÉTELEK 127,7 48,8 -- 42,4--11,6--48,8 60,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5,2 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 122,5 48,8 -- 42,4--11,6--48,8 60,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 122,5 48,8 -- 42,4------48,8 60,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 230,1 -- -- 85,2--85,2---- 85,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 230,1 -- -- 85,2--85,2---- 85,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 230,1 -- -- 85,2--85,2---- 85,2

Maradvány igénybevétele 230,1 -- -- 85,2--85,2---- 85,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 230,1 -- -- 85,2-------- 85,2

TÁMOGATÁSOK 47,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 47,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 47,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

Központi, irányító szervi támogatás 47,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 85,2 -- -- -- -- -- -- -- 2,3

Visszatérési Alap ( 06245 Menekültügy )920 3

KIADÁSOK 497,2 65,1 -- 210,7--207,3--65,1 272,4 -- --

1 Működési költségvetés 179,5 65,1 -- 210,7--207,3--65,1 272,4

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 179,5 65,0 -- 210,7--207,3--65,0 272,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 33,1 60,0 -- 156,5------60,0 192,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 146,4 5,0 -- 54,2------5,0 79,9

2 Felhalmozási költségvetés 317,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 317,7 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 317,7 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 229,0 65,0 -- 119,9--95,6--65,0 160,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,5 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,5 -- -- 2,9-------- 2,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 17,8--17,8---- 17,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 17,8-------- 17,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 92,8 65,0 -- 99,2--74,9--65,0 139,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 92,8 65,0 -- 99,2------65,0 139,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 135,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 135,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 317,2 -- -- 111,7--111,7---- 111,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 317,2 -- -- 111,7--111,7---- 111,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 317,2 -- -- 111,7--111,7---- 111,7

Maradvány igénybevétele 317,2 -- -- 111,7--111,7---- 111,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 317,2 -- -- 111,7-------- 111,7

TÁMOGATÁSOK 62,7 0,1 -- 0,1------0,1 0,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 62,7 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 62,7 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

Központi, irányító szervi támogatás 62,7 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 111,7 -- -- -- -- -- -- -- 21,0

Külső Határok Alap ( 03113 Határőrizet )920 4

KIADÁSOK 4 261,4 459,6 -- 295,0--536,1--459,6 995,7 -- --

1 Működési költségvetés 173,6 109,6 -- 75,5--31,2--109,6 140,8

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 173,4 109,5 -- 75,5--31,2--109,5 140,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 173,4 109,5 -- 75,5------109,5 140,7

2 Felhalmozási költségvetés 4 087,8 350,0 -- 219,5--504,9--350,0 854,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 087,8 350,0 -- 219,5--504,9--350,0 854,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 087,8 350,0 -- 219,5------350,0 854,9

BEVÉTELEK 1 852,7 459,5 -- 71,6--24,0--459,5 483,5 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22,8 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

22,8 -- -- 0,3-------- 0,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 23,7--23,7---- 23,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 23,7-------- 23,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 76,5 109,5 -- 46,8------109,5 109,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 76,5 109,5 -- 46,8------109,5 109,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 753,4 350,0 -- 0,8------350,0 350,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 753,4 350,0 -- 0,8------350,0 350,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 561,9 -- -- 512,1--512,1---- 512,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 561,9 -- -- 512,1--512,1---- 512,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 561,9 -- -- 512,1--512,1---- 512,1

Maradvány igénybevétele 1 561,9 -- -- 512,1--512,1---- 512,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 561,9 -- -- 512,1-------- 512,1

TÁMOGATÁSOK 1 358,9 0,1 -- 0,1------0,1 0,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 358,9 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 358,9 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

Központi, irányító szervi támogatás 1 358,9 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 512,1 -- -- -- -- -- -- -- 288,8

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

920 5

KIADÁSOK 76,8 -- -- 268,4--268,4---- 268,4 -- --

1 Működési költségvetés 76,8 -- -- 268,4--268,4---- 268,4

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

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 76,8 -- -- 268,1--268,1---- 268,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 76,8 -- -- 268,1-------- 268,1

BEVÉTELEK 65,9 -- -- 248,9--248,9---- 248,9 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 65,9 -- -- 248,9--248,9---- 248,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 65,9 -- -- 248,9-------- 248,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 30,4 -- -- 19,5--19,5---- 19,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 30,4 -- -- 19,5--19,5---- 19,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 30,4 -- -- 19,5--19,5---- 19,5

Maradvány igénybevétele 30,4 -- -- 19,5--19,5---- 19,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 30,4 -- -- 19,5-------- 19,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 19,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

920 6

KIADÁSOK 20,1 91,2 -- 42,5--42,5--91,2 133,7 -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,1 91,2 -- --------91,2 91,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 91,2 -- --------91,2 91,2

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 20,1 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 42,5--42,5---- 42,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 42,5--42,5---- 42,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 42,5-------- 42,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 52,6 -- -- 42,5--42,5---- 42,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 52,6 -- -- 42,5--42,5---- 42,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 52,6 -- -- 42,5--42,5---- 42,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Maradvány igénybevétele 52,6 -- -- 42,5--42,5---- 42,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 52,6 -- -- 42,5-------- 42,5

TÁMOGATÁSOK 10,0 91,2 -- 91,2------91,2 91,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 10,0 91,2 -- 91,2------91,2 91,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10,0 91,2 -- 91,2------91,2 91,2

Központi, irányító szervi támogatás 10,0 91,2 -- 91,2------91,2 91,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 42,5 -- -- -- -- -- -- -- 91,2

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )1020

KIADÁSOK 1 963,2 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0 -- --

1 Működési költségvetés 1 963,2 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 963,2 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 963,2 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

BEVÉTELEK 0,2 -- -- ---------- -- -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 1 963,0 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 963,0 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 963,0 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 963,0 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

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

Duna Művész Együttesek támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )1120

KIADÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0 -- --

1 Működési költségvetés 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

TÁMOGATÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Központi, irányító szervi támogatás 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

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

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )1220

KIADÁSOK -- -- -- -----10 160,010 160,0-- -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -----10 160,010 160,0-- --

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----8 000,08 000,0-- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -----2 160,02 160,0-- --

TÁMOGATÁSOK -- -- -- -----10 160,010 160,0-- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- -----10 160,010 160,0-- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- -----10 160,010 160,0-- --

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- -----10 160,010 160,0-- --

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

Fejezeti tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )1320

KIADÁSOK -- -- -- ----1 161,3---- 1 161,3 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----435,1---- 435,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----435,1---- 435,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 435,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----726,2---- 726,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----726,2---- 726,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 726,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 161,3--1 161,3---- 1 161,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 161,3--1 161,3---- 1 161,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 161,3--1 161,3---- 1 161,3

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 161,3--1 161,3---- 1 161,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 161,3

Magyar Rendvédelmi Kar ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )1820

KIADÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0 -- --

1 Működési költségvetés 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

TÁMOGATÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

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

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )1920

KIADÁSOK 115,3 700,0 -- 352,7---99,8--700,0 600,2 -- --

1 Működési költségvetés 98,5 700,0 -- 287,0---165,5--700,0 534,5

 / 1 Személyi juttatások -- 75,6 -- -----59,5--75,6 16,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 75,6 -- --------75,6 16,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 20,4 -- -----19,0--20,4 1,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----23,3---- 23,3

Készletbeszerzés -- -- -- ---------- 0,3

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 10,4

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 5,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 98,5 604,0 -- 287,0---110,3--604,0 493,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 84,8 604,0 -- 115,4------604,0 318,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13,7 -- -- 171,6-------- 174,8

2 Felhalmozási költségvetés 16,8 -- -- 65,7--65,7---- 65,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,8 -- -- 65,7--65,7---- 65,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29,5-------- 29,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 16,8 -- -- 36,2-------- 36,2

BEVÉTELEK 1,2 -- -- 4,8--4,8---- 4,8 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,2 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,2 -- -- 4,5-------- 4,5

4 Működési bevételek -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 61,6 -- -- 254,0--254,0---- 254,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 61,6 -- -- 254,0--254,0---- 254,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 61,6 -- -- 254,0--254,0---- 254,0

Maradvány igénybevétele 61,6 -- -- 254,0--254,0---- 254,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 61,6 -- -- 254,0-------- 254,0

TÁMOGATÁSOK 306,5 700,0 -- 341,4---358,6--700,0 341,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 306,5 700,0 -- 341,4---358,6--700,0 341,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 306,5 700,0 -- 341,4---358,6--700,0 341,4

Központi, irányító szervi támogatás 306,5 700,0 -- 341,4---358,6--700,0 341,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 254,0 -- -- -- -- -- -- -- 247,5

Belső Biztonsági Alap ( 03111 Rend- és közbiztonság )2020 1

KIADÁSOK -- 6 248,8 -- 497,5--100,0--6 248,8 6 348,8 -- --

1 Működési költségvetés -- 2 236,2 -- 333,0---56,1--2 236,2 2 180,1

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

Szolgáltatási kiadások -- 0,3 -- 0,1------0,3 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 2 235,9 -- 332,9---56,1--2 235,9 2 179,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 2 235,9 -- 332,9------2 235,9 2 179,8

2 Felhalmozási költségvetés -- 4 012,6 -- 164,5--156,1--4 012,6 4 168,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 4 012,6 -- 164,5--156,1--4 012,6 4 168,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 4 012,6 -- 164,5------4 012,6 4 168,7

BEVÉTELEK -- 948,2 -- 386,0------948,2 948,2 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 948,2 -- 331,4---56,1--948,2 892,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 948,2 -- 331,4------948,2 892,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 54,6--56,1---- 56,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 54,6-------- 56,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 100,0-------- 100,0

TÁMOGATÁSOK 100,0 5 300,6 -- 5 300,6------5 300,6 5 300,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 5 300,6 -- 5 300,6------5 300,6 5 300,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 5 300,6 -- 5 300,6------5 300,6 5 300,6

Központi, irányító szervi támogatás 100,0 5 300,6 -- 5 300,6------5 300,6 5 300,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 100,0 -- -- -- -- -- -- -- 5 289,1

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )2020 2

KIADÁSOK -- 2 023,0 -- 605,9--340,9--2 023,0 2 363,9 -- --

1 Működési költségvetés -- 1 172,7 -- 505,9--792,8--1 172,7 1 965,5

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

Szolgáltatási kiadások -- 0,3 -- --------0,3 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 172,4 -- 505,9--792,8--1 172,4 1 965,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 586,2 -- 175,9------586,2 497,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 586,2 -- 330,0------586,2 1 468,1

2 Felhalmozási költségvetés -- 850,3 -- 100,0---451,9--850,3 398,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 850,3 -- 100,0---451,9--850,3 398,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 425,2 -- 100,0------425,2 287,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 425,1 -- --------425,1 111,0

BEVÉTELEK -- 371,9 -- 505,9--240,9--371,9 612,8 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 371,9 -- 505,9--240,9--371,9 612,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 371,9 -- 505,9------371,9 612,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 100,0-------- 100,0

TÁMOGATÁSOK 100,0 1 651,1 -- 1 651,1------1 651,1 1 651,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 1 651,1 -- 1 651,1------1 651,1 1 651,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 100,0 1 651,1 -- 1 651,1------1 651,1 1 651,1

Központi, irányító szervi támogatás 100,0 1 651,1 -- 1 651,1------1 651,1 1 651,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 100,0 -- -- -- -- -- -- -- 1 651,1

Belügyi Alapok technikai költségkerete ( 03111 Rend- és közbiztonság )2020 3

KIADÁSOK -- 95,0 -- --------95,0 95,0 -- --

1 Működési költségvetés -- 91,1 -- --------91,1 91,1

 / 1 Személyi juttatások -- 30,0 -- --------30,0 30,0

2101



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

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 30,0 -- --------30,0 30,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 53,0 -- --------53,0 53,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 53,0 -- --------53,0 53,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 3,9 -- --------3,9 3,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 3,9 -- --------3,9 3,9

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

BEVÉTELEK -- 80,0 -- --------80,0 80,0 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- 80,0 -- --------80,0 80,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- 80,0 -- --------80,0 80,0

TÁMOGATÁSOK -- 15,0 -- 15,0------15,0 15,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 15,0 -- 15,0------15,0 15,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 15,0 -- 15,0------15,0 15,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 15,0 -- 15,0------15,0 15,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 15,0

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )2120

KIADÁSOK 27 621,7 -- 1 000,0 74 041,8--8 441,9--1 000,0 9 441,9 -- --

1 Működési költségvetés 14 062,2 -- 1 000,0 43 324,9--5 668,8--1 000,0 6 668,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 062,2 -- 1 000,0 43 324,9--5 668,8--1 000,0 6 668,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 062,2 -- 1 000,0 43 324,9------1 000,0 6 668,8

2 Felhalmozási költségvetés 13 559,5 -- -- 30 716,9--2 773,1---- 2 773,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13 559,5 -- -- 30 716,9--2 773,1---- 2 773,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 13 559,5 -- -- 30 716,9-------- 2 773,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 8 441,9--8 441,9---- 8 441,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 8 441,9--8 441,9---- 8 441,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 8 441,9--8 441,9---- 8 441,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 8 441,9--8 441,9---- 8 441,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 8 441,9-------- 8 441,9

TÁMOGATÁSOK 36 063,6 -- 1 000,0 65 914,0------1 000,0 1 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 36 063,6 -- -- 65 914,0-------- 1 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 36 063,6 -- -- 65 914,0-------- 1 000,0

Központi, irányító szervi támogatás 36 063,6 -- -- 65 914,0-------- 1 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 441,9 -- -- -- -- -- -- -- 314,1

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )2220

KIADÁSOK -- -- 10 000,0 32 573,0------10 000,0 10 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 1 254,7 6 203,6--1 479,6--1 254,7 2 734,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----1 479,6---- 1 479,6

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- ---------- 1 165,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 314,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- 1 254,7 6 203,6------1 254,7 1 254,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 1 254,7 6 203,6------1 254,7 1 254,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 8 745,3 26 369,4---1 479,6--8 745,3 7 265,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 8 745,3 26 369,4---1 479,6--8 745,3 7 265,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 8 745,3 26 369,4------8 745,3 7 265,7

TÁMOGATÁSOK -- -- 10 000,0 64 880,7------10 000,0 10 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 10 000,0 64 880,7------10 000,0 10 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 10 000,0 64 880,7------10 000,0 10 000,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 10 000,0 64 880,7------10 000,0 10 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 32 307,7

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )2320

KIADÁSOK -- 4 930,1 -- -------4 930,14 930,1 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 4 930,1 -- -------4 930,14 930,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 4 930,1 -- -------4 930,14 930,1 --

Tartalékok -- 4 930,1 -- --------4 930,1 --

TÁMOGATÁSOK -- 4 930,1 -- -------4 930,14 930,1 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 930,1 -- -------4 930,14 930,1 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 4 930,1 -- -------4 930,14 930,1 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 4 930,1 -- -------4 930,14 930,1 --

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

Megszűnt intézmény technikai elszámolása ( 03111 Rend- és közbiztonság )2420

KIADÁSOK -- -- -- ----582,2---- 582,2 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----582,2---- 582,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----582,2---- 582,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 582,2

BEVÉTELEK -- -- -- 596,0--582,2---- 582,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 596,0--582,2---- 582,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 596,0-------- 582,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 596,0

K-600 hírrendszer működtetésére ( 02114 Országmozgósítás )21

KIADÁSOK 300,0 55,0 -- 260,0----205,055,0 260,0 -- --

1 Működési költségvetés 300,0 55,0 -- 260,0----205,055,0 260,0

 / 3 Dologi kiadások 300,0 55,0 -- 260,0----205,055,0 260,0

Kommunikációs szolgáltatások 288,3 43,3 -- 248,3------43,3 248,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 11,7 11,7 -- 11,7------11,7 11,7

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )22
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )222

Magyar Gáz Tranzit Zrt. t őkeemelése ( 09121 Kőolaj- és gázellátás )222 1

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

2 Felhalmozási költségvetés 4 000,0 -- -- ---------- --

 / 6 Beruházások 4 000,0 -- -- ---------- --

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 4 000,0 -- -- ---------- --

2104



Szerkezeti változás a 2016. évben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

10/00/00/00 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző 

Központ (235006)

Névváltozás

Indoklás: A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ szervet A terrorizmus 
elleni fellépéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi LXIX. 
törvény hozta létre. 2016.07.20-án a MÁK bejegyezte. (ÁHT-T: 235006; ÁHT-I: 

 360417); Jogelődje korábban ugyanezen a költségvetési címen a Szervezett 
Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (ÁHT-T: 235006; ÁHT-I: 236861);

Eredeti szerkezet: 14 10/00/00/00 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

20/01/34/00 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (232698) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/48/00 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai 

(256467)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/49/00 Vízkárelhárítási művek fenntartása (017408) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/51/00 Vízügyi feladatok támogatása (221467) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/53/00 Őrbottyán és térsége csatorna és 

szennyvízelvezetési rendszer kiépítése (279289)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/08/00/00 Közösségi programok (271678) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/09/05/00 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai 

költségek (283601)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/13/00/00 Fejezeti tartalék (211178) Új elem

Indoklás:  Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat [Áht. 33. § (3) bekezdése alapján év 
közben létrehozott fejezeti általános tartalék (létrehozva a BM Gazdasági Helyettes 
Államtitkár 2016. december 15-i döntése alapján)]

20/21/00/00 A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 

kiadások (355939)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/22/00/00 A terrorellenes intézkedések megvalósításához 

kapcsolódó kiadások (359639)

Új elem

Indoklás:  Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat [Létrehozta a 2016. évi LXXVI. 
törvény 12. § (1) bekezdése]
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/24/00/00 Megszűnt intézmény technikai elszámolása 

(360395)

Új elem

Indoklás:  Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat [Létrehozása a 8/2015. (V. 29.) BM 
utasítással, és a 17/2016. (V. 13.) BM rendelettel összefüggésben történt.]
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XIV.  fejezet

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 6 8521

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

60 8985

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 164 34615

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 543 805236

I.  besorolási osztály összesen 6 385 0111 989

II.  besorolási osztály összesen 1 305 594693

III.  besorolási osztály összesen 190 077104

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

9 685 3613 045

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 403 19049

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

2 211 052445

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 6 530 3402 739

"A", "B" fizetési  osztály összesen 4 378 2822 407

"C", "D" fizetési osztály  összesen 12 799 5566 112

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 10 430 2013 345

pedagógus I. 102 90629

pedagógus II. 30 0779

mesterpedagógus 4 6241

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 36 890 22715 136

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 654 188132

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 235 86480

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

890 052212

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

569 59988

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

18 890 3312 709

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

1 378 903211

I.  besorolási osztály összesen 81 503 82016 014

II.  besorolási osztály összesen 136 111 91237 600

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 238 454 56456 622

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

69 52523

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

569 202172

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 802 2612 436

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 899 4629 444

közfoglalkoztatott 16 509 85417 404

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

1 4161

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 22 851 72029 480
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XIV.  fejezet

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 308 771 923104 495

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

098 488

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 092 637

Üres álláshelyek száma az időszak végén 02 915

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0200

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0104 495

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

44 380101

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

02

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek száma az időszak végén

09

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

01

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 090
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XIV.  fejezet

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

35 8993

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 91 1698

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

492 29566

I.  besorolási osztály összesen 1 488 007364

II.  besorolási osztály összesen 58 24818

III.  besorolási osztály összesen 28 88412

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

2 223 280473

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

286 67934

I.  besorolási osztály összesen 123 16319

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 409 84253

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

189 99963

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

15 63423

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 205 63386

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 2 838 755612

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

565

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 671

Üres álláshelyek száma az időszak végén 35

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

612

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

78

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

1

2 Nemzeti Védelmi Szolgálat

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos** 6 8521

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

9 4361

I.  besorolási osztály összesen 13 8604

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

30 1486

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

6 9151

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 232 09861

"C", "D" fizetési osztály  összesen 76 09820

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 60 87816

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 375 98998

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

44 5323
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XIV.  fejezet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

411 60146

I.  besorolási osztály összesen 2 652 263364

II.  besorolási osztály összesen 24 6405

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 3 133 036418

közfoglalkoztatott 4 5364

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 4 5364

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 3 543 709526

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

522

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 527

Üres álláshelyek száma az időszak végén 18

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

526

4 Terrorelhárítási Központ

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

82 6039

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 328 95995

"A", "B" fizetési  osztály összesen 4 0205

"C", "D" fizetési osztály  összesen 249 77155

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 444 72167

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 1 110 074231

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

31 1662

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

632 72085

I.  besorolási osztály összesen 2 741 789369

II.  besorolási osztály összesen 3 655 718491

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 7 061 393947

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 8 171 4671 178

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 311

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 320

Üres álláshelyek száma az időszak végén 199

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 178

5 Büntetés-végrehajtás

I.  besorolási osztály összesen 153 04153

II.  besorolási osztály összesen 3 7242

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

156 76555

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 16 0712

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

127 16227

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 71 27923

"A", "B" fizetési  osztály összesen 157 46890

"C", "D" fizetési osztály  összesen 1 232 458603

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 1 144 804304

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 2 749 2431 049
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rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XIV.  fejezet

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

110 61812

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

1 937 769305

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

448 84960

I.  besorolási osztály összesen 6 244 9431 031

II.  besorolási osztály összesen 17 579 8495 546

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 26 322 0286 954

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

8 378

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 8 378

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 29 228 03516 436

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

16 660

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 8 417

Üres álláshelyek száma az időszak végén 442

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

16 436

6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 17 3353

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

28 7567

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 53 32924

"A", "B" fizetési  osztály összesen 1 1941

"C", "D" fizetési osztály  összesen 17 54610

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 63 53131

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 181 69176

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

19 8104

I.  besorolási osztály összesen 8 6043

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 28 4147

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

7 3442

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

9 1605

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 16 5047

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 226 61090

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

115

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 115

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

90

7 Rendőrség

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

27 2184

I.  besorolási osztály összesen 883 468320

II.  besorolási osztály összesen 68 59037

III.  besorolási osztály összesen 5 9292
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XIV.  fejezet

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

985 205363

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

216 05237

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 4 833 8682 160

"A", "B" fizetési  osztály összesen 2 333 4541 346

"C", "D" fizetési osztály  összesen 8 005 0753 841

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 4 582 1041 475

pedagógus I. 102 90629

pedagógus II. 30 0779

mesterpedagógus 4 6241

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 20 108 1598 898

tisztviselő felsőfokú végzettséggel 654 188132

tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 235 86480

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=37+...+45)

890 052212

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

358 66469

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

11 213 9711 575

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

42 0505

I.  besorolási osztály összesen 42 291 8729 216

II.  besorolási osztály összesen 94 733 68124 319

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 148 640 23935 184

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

8 2751

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

103 23143

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 406 1192 284

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

1 191 467797

közfoglalkoztatott 2 927 0912 938

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

1 4161

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 7 637 5996 064

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 178 261 25350 721

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

50 469

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 51 979

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1 358

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 184

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

50 721

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

1
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XIV.  fejezet

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek száma az időszak végén

9

8 Alkotmányvédelmi Hivatal

I.  besorolási osztály összesen 5 805 513900

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 5 805 513900

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 5 805 513900

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

904

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 962

Üres álláshelyek száma az időszak végén 149

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

900

9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

I.  besorolási osztály összesen 12 389 5171 996

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 12 389 5171 996

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 12 389 5171 996

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

2 050

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 2 112

Üres álláshelyek száma az időszak végén 219

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 996

10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 8 1381

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

6 0921

I.  besorolási osztály összesen 65 17817

II.  besorolási osztály összesen 11 1937

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

90 60126

I.  besorolási osztály összesen 254 99580

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 254 99580

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 345 596106

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

26

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 26

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

106

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

1

12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

69 79014

I.  besorolási osztály összesen 597 633227

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

667 423241

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 47 0226

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

37 9009
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szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport
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személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XIV.  fejezet

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 358 874139

"A", "B" fizetési  osztály összesen 22 35410

"C", "D" fizetési osztály  összesen 416 753182

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 760 809243

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 1 643 712589

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

24 6192

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

4 387 780660

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesne

888 004146

I.  besorolási osztály összesen 8 981 5782 035

II.  besorolási osztály összesen 20 118 0247 239

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 34 400 00410 082

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

48 32521

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

60 06822

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

36 54418

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

633 286240

közfoglalkoztatott 1 026 7791 077

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 1 805 0021 378

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 38 516 14212 290

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

10 145

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 10 354

Üres álláshelyek száma az időszak végén 315

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 11

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

12 290

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

44 3808

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 15

13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 9661

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 18 8372

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

454 38278

I.  besorolási osztály összesen 1 938 811638

II.  besorolási osztály összesen 554 385315

III.  besorolási osztály összesen 109 96364

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

3 088 3451 098

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

4 4761

"A", "B" fizetési  osztály összesen 33 93619
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XIV.  fejezet

"C", "D" fizetési osztály  összesen 76 48845

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 182 74098

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 297 640163

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

5 4543

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

32 03519

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

29 61117

közfoglalkoztatott 194 616193

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 261 715232

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 3 647 7001 493

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 471

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 581

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 493

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

9

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 40

17 Vízügyi Igazgatóságok

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 322 76238

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 707 189354

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 651 933237

"A", "B" fizetési  osztály összesen 1 825 856936

"C", "D" fizetési osztály  összesen 2 725 3671 356

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 3 190 6131 111

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 10 423 7194 032

I.  besorolási osztály összesen 9 5831

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 9 5831

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 6132

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6 8334

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

5 3992

közfoglalkoztatott 12 341 80413 182

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 12 358 64913 190

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 22 791 95117 223

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

13 363

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 13 651

Üres álláshelyek száma az időszak végén 46

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 5

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

17 223

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

5

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

1

18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XIV.  fejezet

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

13 0321

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 46 2024

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

484 59372

I.  besorolási osztály összesen 1 245 013366

II.  besorolási osztály összesen 609 454314

III.  besorolási osztály összesen 45 30126

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

2 443 595783

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

12 9241

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

198 49437

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

295 93683

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

39 69910

közfoglalkoztatott 15 02810

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 562 081141

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 3 005 676924

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

887

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 922

Üres álláshelyek száma az időszak végén 133

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

924

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 35
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Összefoglaló 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) felelős a hazai gazdaságpolitika 
irányvonalának meghatározásáért és a nemzetgazdasági stratégia végrehajtásáért. A 
minisztérium foglalkozik többek között a munkahelyteremtéssel, a családbarát adórendszer 
megteremtésével, a versenyképesség javításával, a költségvetés megalkotásával és az 
államadósság csökkentésével. A fejezet irányítása az NGM szervezeti keretein belül történik.  
 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) 2016. január 1-jei hatállyal kezdte 
meg működését a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt a Nemzeti Akkreditáló 
Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.  
 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet) − 2016. december 2-től hatályos − 
1. mellélete alapján a nemzetgazdasági miniszter felügyeleti jogköre alá került a Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH).  
 
A fentiek alapján 2016. évben az alábbi intézmények tartoztak a tárca irányítása, illetve 
felügyelete alá: 
 
Az NGM igazgatása, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: 
MKEH), a NAH, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH), a Magyar 
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), a Szakképzési Centrumok (a továbbiakban SZC-k), 
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF), valamint az 
SZTNH. 
 
A fejezet a 2016. évben 38 fejezeti kezelésű előirányzattal rendelkezett, a 2015. évhez képest 
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 7 új 
előirányzatot határozott meg, melyből a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű 
előirányzatból a pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások 
fejlesztései a 2016-2021. közötti időszakban 80 000,0 millió forint összegű támogatásban 
részesülnek. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok részleteit a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 
ismerteti. 
 
A fejezet előirányzatainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be:  
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás  204 736,9 100 876,0 122 629,3 452 483,5 325 229,6 158,9 71,9 
ebből: személyi 
juttatás 

69 515,6 32 994,4 39 760,2 145 311,6 127 703,4 183,7 87,9 

Bevétel 103 243,5 34 966,6 34 966,6 141 613,1 135 018,1 130,8 95,3 
Támogatás 115 692,0 65 909,4 87 662,7 256 392,5 256 775,2 221,9 100,1 
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Költségvetési 
maradvány 

32 566,2 - - 48 477,9 48 477,9 148,9 100,0 

Létszám (fő)  
  

33 222,0 7 632,0 7 632,0 35 229,0 33 274,0 100,2 94,5 

 
millió forintban egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

100 876,0   34 966,6 65 909,4 32 994,4 7 632 

Módosítások jogcímenként:      
Törvényi módosítás 21 753,3 0,0 21 753,3 6 765,8 0 
2016. évi LXXVI. törvény 
alapján 

21 753,3 0,0 21 753,3 6 765,8 0 

Kormány hatáskörű 
módosítás 

181 561,1   10 000,0 165 561,1 106 801,8 26 711 

Átadás más fejezetnek -4 211,7   0,0   -4 211,7   -52,8   -17   

=1210/2016. (IV. 25.) Korm. 
határozat 
alapján Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (a 
továbbiakban: NFM) fejezet 
részére 

-70,2   0,0   -70,2   -52,8   -17   

=1787/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (a 
továbbiakban: EMMI) 
fejezet részére 

-2 641,5   0,0   -2 641,5   0,0   0 

=1822/2016. (XII. 22.) 
Korm. határozat alapján az 
NFM fejezet részére 

-1 500,0   0,0   -1 500,0   0,0 0 

Más fejezettől 
átcsoportosítás 

134 609,8   10 000,0 118 609,8 79 277,3 26 728 

=1589/2016. (X. 27.) Korm. 
határozat alapján 
Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal 
megszűnésével 
összefüggésben 
Miniszterelnökség fejezettől 

57,2   0,0   57,2 25,8 26 

=2018/2015. (XII. 29.) 
Korm. határozat alapján IM 
és Miniszterelnökség 
fejezettől 

125 578,0   10 000,0 115 578,0 79 201,4 26 702 
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=1682/2016. (XI. 29.) Korm. 
határozat alapján 
Miniszterelnökség fejezettől 

40,0   0,0   40,0 0,0 0 

= A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet 
terhére a költségvetési 
törvény 33. § (2) bekezdése 
szerint 

63,6   0,0   63,6 50,1 0   

=1438/2016. (VIII. 17.) 
Korm. határozat alapján 
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére 

1 441,0   0,0   1 441,0 0,0   0   

=1494/2016. (IX. 15.) Korm. 
határozat alapján Rendkívüli 
kormányzati intézkedések 
terhére 

800,0 0,0   800,0 0,0   0   

=1679/2016. (XI. 29.) Korm. 
határozat alapján Rendkívüli 
kormányzati intézkedések 
terhére 

630,0 0,0   630,0 0,0   0   

= az 1546/2016. (X. 13.) 
Korm. határozat alapján 
átcsoportosítás a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések 
előirányzat terhére 

6 000,0     

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

733,0   0,0   733,0 577,3 0   

= a prémiumévek 
programmal összefüggésben 
a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet 
alapján 

143,3   0,0   143,3 112,9 0   

=1226/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat és 1765/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosítás a 
költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával 
összefüggésben 

589,7 0,0   589,7 464,4 0   

Országvédelmi Alap és A 
költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet 
terhére átcsoportosítás 

50 430,0   0,0   50 430,0 27 000,0 0   
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=1668/2016. (XI. 23.) Korm. 
határozat alapján  

48 000,0   0,0   48 000,0 27 000,0 0   

= 1223/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat alapján  

30,0 0,0   30,0 0,0   0   

=1630/2016. (XI. 17.) Korm. 
határozat alapján 

2 400,0   0,0   2 400,0 0,0   0   

Fejezeti hatáskörű módosítás 41 689,3   38 520,6 3 168,7 2 261,8 674   
= Bevétel  20 017,4   20 017,4 0,0   1 126,8 34 
= Maradvány 18 497,0 18 497,0 0,0   0,0   0   

= Átadás másik fejezet 
intézménye részére  

-92,6   0,0   -92,6 -22,5 -7 

= Átadás másik fejezet 
fejezeti kezelésű előirányzata 
részére  

-67,2   0,0   -67,2 0,0   0   

= Átvétel másik fejezet 
intézményétől 

2 912,5   6,2 2 906,3 1 274,1 647 

= Átvétel másik fejezet 
központi kezelésű 
előirányzatától 

422,2   0,0   422,2 13,9 0   

= Kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás 

0,0   0,0   0,0   -130,5   0   

Intézményi hatáskörű 
módosítás 

106 603,8   106 603,8 0,0 -3 512,2 212 

= Bevétel   76 622,9 76 622,9 0,0   20 172,8 187 

= Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0   0,0   0,0   -29 676,7 0 

= Maradvány 29 980,9 29 980,9 0,0   5 991,7 0   
= Év közben 
feladatátcsoportosítás és 
többletfeladatok 
következében saját hatáskörű 
létszámemelés SZMSZ 
szerint 

0,0   0,0   0,0   0,0   25   

2016. évi módosított 
előirányzat 

452 483,5   190 091,0 256 392,5 145 311,6 35 229 

 
A fejezet átlagos statisztikai állományi létszáma 33 274 fő, a létszámkeret pedig 35 229 fő 
volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám tartalmazza az európai uniós projektek 
keretében foglalkoztatott munkavállalókat is. 
 
A fejezet kiadási módosított előirányzata a központi előirányzattal együtt 452 483,5 millió 
forint volt, amelyből a teljesítés 325 229,6 millió forint. 
 
Az intézmények kiadásainak teljesítése 299 128,1 millió forintban realizálódott, melynek főbb 
tételei az alábbiak voltak: 
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A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összkiadáson belül 
58,8%. 
 
A dologi kiadások teljesítésének összege 70 354,6 millió forint, a realizálódott intézményi 
kiadások 23,5 %-a. Az elszámolt dologi kiadások összetétele jól tükrözi az intézmények 
alaptevékenységének költségigényét. A dologi kiadásokon belül a legmagasabb teljesítési 
arányban, 69,5%-ban a szolgáltatási kiadások összege jelentkezik.  
 
A beruházási kiadások teljesítése 7 842,1 millió forint volt, azaz összes kiadás 2,6 %-a került 
beruházási kiadásokra felhasználásra. Ebből az NGM igazgatásnál 434,1 millió forint, az 
MKEH-nél 81,0 millió forint, a NAH-nál 7,4 millió forint, a KEF-nél 1 481,6 millió forint, az 
NSZFH-nál 658,9 millió forint, az SZC-knél 3 019,2 millió forint, a Kincstárnál 1 774,9 
millió forint, az EUTAF-nál 124,7 millió forint, valamint az SZTNH-nál 260,3 millió forint 
volt a teljesítés. A legnagyobb tételek az egyéb tárgyi eszközök (30,1%), az immateriális 
javak és informatikai eszközök beszerzése (34,8%), valamint az ingatlanokkal kapcsolatos 
beruházások (15,0%), illetve az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adó (a továbbiakban: 
áfa) volt a beruházásokon.  
 
Az intézmények költségvetési bevételeinek összege 134 314,2 millió forint, mely tartalmazza 
a Kincstár részére a tranzakciós illeték bevétel miatt befolyt összeget is.  
 
A fejezet eredeti támogatási előirányzata 65 909,4 millió forint volt, mely a 2016. évi 
előirányzat-módosítások hatására 256 392,5 millió forintra változott, a teljesítés 256 775,2 
millió forint volt. Ebből:  
− Az intézmények módosított támogatási előirányzata és teljesítése 220 551,3 millió 

forint,  
− A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított támogatási előirányzata 35 841,2 millió 

forint, teljesítése 36 223,9 millió forint. 
 
Az eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedést az eredményezte, hogy 2015. július 1-
jétől kerültek át az NGM fejezetbe a szakképző iskolák, és 2016. január 1-jével került sor a 
tárgyévi előirányzatok átvezetésére. 
 
2016. év során az NGM fejezetnél 120 981,7 millió forint összegű maradvány képződött. 
 
Az intézmények 2016. évi maradványa 85 718,3 millió forint, melyből a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 84 028,8 millió forint, a kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány összege 1 689,5 millió forint volt.  
 
A 2016. évi költségvetés végrehajtását intézményenként és fejezeti kezelésű 
előirányzatonként az alábbiakban mutatjuk be. 
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01. cím Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 303390 
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
Az NGM feladatait a 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletben, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasításban (a 
továbbiakban: SZMSZ), illetve az Alapító Okiratában foglaltak szerint látja el. 
 
A fenti jogszabályok szerint az NGM igazgatása a Kormány 
‒ adópolitikáért, 
‒ államháztartásért, 
‒ belgazdaságért, 
‒ egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ építésgazdaságért, 
‒ foglalkoztatáspolitikáért, 
‒ gazdaságpolitikáért, 
‒ gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, 
‒ iparügyekért, 
‒ kereskedelemért, 
‒ lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, 
‒ nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, 
‒ nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, 
‒ számviteli szabályozásért, 
‒ szakképzésért és felnőttképzésért, 
‒ társadalmi párbeszédért, 
‒ területfejlesztés stratégiai tervezéséért, 
‒ turizmusért, (2016. 04. 26-ig), 
‒ vendéglátásért (2016. 04. 26-ig) 
felelős tagjának munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges 
hivatali feladatokat látja el. 
 
Az NGM feladatai 2016. év során az alábbi tevékenységekkel egészültek ki: 
‒ A Kormány döntése alapján 2016. április 26-i hatállyal a turizmushoz és vendéglátáshoz 

kapcsolódó feladatok az NGM-től az NFM-be kerültek át.  
‒ A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
értelmében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) 2016. 
szeptember 1-jével beolvadásos különválással megszűnt. A Korm. rendelet alapján a 
KIH által módszertani és tudásközpontként ellátott önálló elemzési, hatásvizsgálati, 
módszertan-fejlesztési tevékenységek tekintetében a KIH jogutódja az NGM.  

‒ A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6. § (2) bekezdése 
alapján 2016. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság vezetőjének szakmai 
helyettesei a kijelölt miniszter által irányított minisztérium SZMSZ-ében meghatározott, 
az állami adó- és vámhatóság vezetője által irányított helyettes államtitkárok. A 
hivatkozott jogszabály alapján 4 fő helyettes államtitkár került kinevezésre 2016. január 
1-jétől. 
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2. Az előirányzatok alakulása 
 
A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 18 795,4 millió forintban állapította meg az NGM igazgatása 2016. évi eredeti kiadási 
előirányzatát. 
Az évközi változások eredményeként az NGM 2016. évi kiadási előirányzata 24 469,0 millió 
forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 39,8 millió forinttal, fejezeti 
hatáskörben 575,0 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 6 288,4 millió 
forinttal növelték az intézmény költségvetését. Az előző évek igénybevett maradványának 
összege 3 175,8 millió forinttal emelte a kiadási előirányzatokat. 
Az NGM igazgatása 2016. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített kiadási összege 
20 628,2 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 84,3 %-a. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 42 061,5 18 795,4 18 795,4 24 469,0 20 628,2 49,0 84,3 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

13 677,7 11 729,9 11 729,9 13 410,9 11 781,4 86,1 87,8 

Bevétel 25 835,2 9 371,8 9 371,8 12 634,4 12 461,4 48,2 98,6 

Támogatás 11 961,7 9 423,6 9 423,6 8 658,8 8 658,8 72,4 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

7 440,4 0,0 0,0 3 175,8 3 175,8 42,7 100,0 

Létszám (fő)  1 857** 2 092* 2 092 2 090 1 778** 95,7 85,1 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

18 795,4 9 371,8 9 423,6 11 729,9 2 092 

Módosítások jogcímenként:           

− Kormány hatáskörű módosítás -39,8 0,0 -39,8 -28,6 -13 

Átadás más fejezetnek           

= 1210/2016. (IV. 25.) Korm. 
határozat alapján a turizmussal és a 
vendéglátással kapcsolatos állami 
feladatok átadása az NFM fejezet 
részére 

-70,2 0,0 -70,2 -52,8 -17 

Más fejezettől átcsoportosítás           

= 1589/2016. (X. 27.) Korm. 
határozat alapján Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal megszűnésével 
összefüggésben Miniszterelnökség 
fejezettől 

7,5 0,0 7,5 5,8 4 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= prémiumévek programmal 
összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet 
alapján 

20,9 0,0 20,9 16,8 0 

= foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

2,9 0,0 2,9 2,3 0 

Átadás másik intézménynek 
fejezeten belül 

          

= 2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján 

-0,9 0,0 -0,9 -0,7 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás -575,0 150,0 -725,0 63,2 0 

Bevétel 150,0 150,0 0,0 0,0 0 

Másik fejezetet érintően           

Átadás intézménynek           

= Miniszterelnökség fejezet részére 
történő átcsoportosítás 

-45,5 0,0 -45,5 0,0 0 
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= NFM részére történő 
átcsoportosítás 

-12,5 0,0 -12,5 -9,9 0 

= BM fejezet részére történő 
átcsoportosítás 

-2,9 0,0 -2,9 -2,3 0 

Átvétel intézménytől           

= Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
fejezet terhére történő 
átcsoportosítás 

97,7 0,0 97,7 76,8 0 

NGM fejezeten belül           

Fejezeti kezelésű előirányzatra 
átcsoportosítás 

-60,0 0,0 -60,0 0,0 0 

Átadás intézménynek  -701,8 0,0 -701,8 -1,4 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás 6 288,4 6 288,4 0,0 1 646,4 11 

Bevétel   3 112,6 3 112,6 0,0 1 277,7 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Maradvány 3 175,8 3 175,8 0,0 368,7 0 

Év közben feladatátcsoportosítás és 
többletfeladatok következében saját 
hatáskörű létszámemelés SZMSZ 
szerint 

0,0 0,0 0,0 0,0 11 

2016. évi módosított előirányzat 24 469,0 15 810,2 8 658,8 13 410,9 2 090 

 
Létszám  
 
Az NGM igazgatása 2016. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 2 092 főben került 
meghatározásra. 
 
Az év során az alábbiak szerint módosult a létszámkeret: 
‒ A turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatban 

17 fő státusz került átadásra az NFM részére. 
‒ A KIH megszűnéséhez kapcsolódóan 4 fővel növekedett a létszámkeret. 
‒ Az év során felmerülő többletfeladatok következtében 2016. december 31-én az 

SZMSZ szerinti létszámkeret 2 090 főre módosult. 
 
Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 1 778 fő volt. 
 
Személyi juttatások 
 
Az NGM igazgatása költségvetése 2016. évben 11 729,9 millió forint eredeti előirányzatot 
biztosított személyi juttatásokra, amely évközben 1 681,0 millió forinttal növekedett. Ebből 
63,2 millió forint fejezeti hatáskörben, 1 646,4 millió forint intézményi hatáskörben történt 
növekedés. A kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások 28,6 millió forinttal 
csökkentették az előirányzatot.  
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Az NGM igazgatása személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult 
kormányzati hatáskörben: 
‒ A Kvtv. 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére 

= a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 
2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet) alapján – a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat), illetve a költségvetési szervek 
és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához 
nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1765/2016. 
(XII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat) szerint – 2,3 millió forinttal; 

= a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási 
szabályairól szóló 8/2005. (II. 8.) PM rendelet (a továbbiakban: 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet) alapján 16,8 millió forinttal; 

‒ a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszűnésével összefüggésben a 
Miniszterelnökség, a Belügyminisztérium, Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat) alapján 5,8 millió forinttal 
nőtt. 

‒ Az NFM részére a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos állami feladatok 
változásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat 
alapján (a továbbiakban: 1210/2016. (IV. 25.) Korm. határozat) 52,8 millió forint, a 
KEF részére a központi költségvetést érintő fejezeti és címrendi módosításokról szóló 
2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat) szerint 0,7 millió forint került átcsoportosításra. 
 

Fejezeti hatáskörben az alábbi főbb előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra: 
‒ A NAV és NGM között megállapodás alapján került biztosításra 76,8 millió forint az 

intézmény részére. 
‒ A turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával kapcsolatos 

intézkedésekhez kapcsolódóan további 9,9 millió forint előirányzat került 
átcsoportosításra az NFM részére. 
 

Az intézményi hatáskörű módosítások főbb tételei az alábbiak voltak: 
‒ Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság feladat ellátásához szükséges kiadások 

fedezetére 180,0 millió forint került biztosításra. 
‒ A KÖFOP 3.2.4-15-2016-0001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek 

biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (a továbbiakban: GINOP), Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (a 
továbbiakban: TOP), Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a 
továbbiakban: VEKOP) végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok 
ellátásánál” elnevezésű  projekt bevételéből 738,3 millió forinttal került megemelésre az 
előirányzat. 
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‒ A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (a továbbiakban: NFA) került biztosításra 
= 180,4 millió forint a GINOP 5.1.1-15 kódszámú "Út a munkaerőpiacra" 

elnevezésű projekt megvalósításának előfinanszírozása,  
= 88,4 millió forint a GINOP 5.2.1-14 kódszámú "Ifjúsági Garancia" elnevezésű 

projekt megvalósításának előfinanszírozására,  
= 46,4 millió forint az NFA ellenőrzési tevékenység támogatására,  
= 7,7 millió forint az EuroSkills versenyeken érmet szerzett magyar versenyzők 

díjazásának támogatására, 
= 36,5 millió forint miniszteri döntés alapján, valamint a VEKOP 8.1.1-15 kódszámú 

"Út a munkaerőpiacra" elnevezésű projekt és a VEKOP 8.2.1-14 kódszámú 
"Ifjúsági Garancia" elnevezésű projekt megvalósításának előfinanszírozására. 

‒  Maradvány terhére 368,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat. 
 

Az NGM igazgatása személyi juttatások módosított előirányzata 13 410,9 millió forint volt. A 
kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 87,8 %-ban teljesültek.  
 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
A kiadásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő 
kifizetések jelentették, amelyek a teljesítési adatokat figyelembe véve 70,0 %-os arányt 
jelentenek.  
 
Nem rendszeres személyi juttatásoknak minősülnek mindazon juttatások, költségtérítések, 
hozzájárulások, amelyet jogszabály, közszolgálati szabályzat állapít meg kötelező vagy nem 
kötelező jelleggel és csak alkalmankénti fizetési kötelezettséget jelentenek az intézmény 
számára. A személyi juttatásokon belül 24,6 millió forint végkielégítésre és 52,0 millió forint 
jubileumi jutalomra került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy része a 
cafetéria rendszer keretében került felhasználásra. Ennek mértéke bruttó 200 ezer forint/fő/év. 
Lakhatási támogatásra az NGM 31,3 millió forintot, míg a munkavállalók részére fizetett 
szociális jellegű juttatásokra 1,7 millió forintot fordított.  
 
Külső személyi juttatásként kerül elszámolásra a prémiumévek programban résztvevők 
valamennyi juttatása, illetve a felmentési idejét töltő munkavállalók részére − a munkavégzés 
alóli tényleges felmentés napját követően − a felmentési idő végéig kifizetett személyi juttatás 
összege. A külső személyi juttatások részaránya 2,3 %, az összes személyi juttatáson belül a 
teljesítést figyelembe véve. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
A 2016. évben ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, az 
egészségügyi hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkáltató által fizetett személyi 
jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. Az eredeti előirányzat 3 330,7 millió forint 
volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban 
összesen 513,7 millió forinttal növekedett. 2016. évben a kifizetett munkaadói járulékok 
összege 3 421,6 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 89,0 %-
ban teljesültek.  
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Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 3 263,6 millió forint volt, mely kormányzati 
hatáskörben az 1210/2016. (IV.25.) Korm. határozat alapján 3,0 millió forinttal, fejezeti 
hatáskörben 285,3 millió forinttal csökkent, míg intézményi hatáskörben 361,3 millió forinttal 
került megemelésre. 
 
A módosított előirányzat így 3 336,6 millió forintra növekedett, a teljesítés 1 635,9 millió 
forintban realizálódott, melynek a főbb tételei az alábbiak voltak:  
 
A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésekre 3,5 millió forintot, kommunikációs 
szolgáltatásokra 55,2 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 904,5 millió forintot költött az 
intézmény. Ez utóbbi magában foglalja a karbantartásokat, kisjavításokat, bérleti díjakat, 
szállítási szolgáltatási díjakat, illetve a működéshez szükséges szolgáltatásokat (fordítás, 
tolmácsolás, számlavezetési díj, tranzakciós illeték). A vásárolt termékek és szolgáltatások 
áfája, valamint az áfa befizetés 228,2 millió forintot tett ki, melyből 76,9 millió forint az 
építési beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfabefizetés összege. A kiküldetési kiadások 
összege 334,8 millió forint, mely elsősorban az EU tagságból adódó tárgyalásokon való 
részvétel költségeiből adódott.  
Az egyéb dologi kiadások összege 80,3 millió forint, mely tartalmazza az európai uniós 
projektekhez kapcsolódó végrehajtási eljárási költségeket, valamint a minisztérium által 
fizetett perköltségeket is.  
 
A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,0 %. A fel nem 
használt előirányzat jelentős hányada az uniós projektek lebonyolítására kapott előlegek azon 
része, melynek felhasználása 2017. évben történik, így kötelezettségvállalással terhelt 
maradványként került kimutatásra. 
 
Működési célú kiadások  
 
A működési célú kiadások módosított előirányzata 3 263,6 millió forint, a pénzügyi teljesítés 
3 255,4 millió forintban realizálódott. 
‒ A nemzetközi kötelezettségek soron 3,1 millió forint összegben a Független 

Könyvvizsgálati Szabályzók Nemzetközi Fórumának 2016. évi nemzetközi tagdíja 
került elszámolásra. 

‒ A fejezeten belül 1 050,0 millió forint került átadásra más intézmény részére az NGM 
igazgatása részére történő bevétel befizetési kötelezettség előírása útján. 

‒ Az NFA-ból korábbi években átadott támogatások elszámolását követően 19,8 millió 
forint került visszafizetésre az NFA részére.  

‒ A 2007-2013 programozási időszak projektjeinek megvalósítására a korábbi években 
kapott előlegekből a projekt zárását követően 1 560,5 millió forint összeg került 
visszafizetésre.  

‒ A Duna Transznacionális Együttműködési Program Irányító Hatóság Közös Titkárság 
kiadásainak fedezetére 2015. évben biztosított forrásból 250,0 millió forint működési 
célú támogatásként került visszafizetésre a támogatói szerződésnek megfelelően. 

‒ A Kormány döntéseinek megfelelően 359,2 millió forint működési célú maradvány 
került átadásra a KEF részére. 

‒ Az NGM az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
41. § (3) bekezdésére való tekintettel 12,8 millió forint támogatást biztosított a 
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foglalkoztatottak jóléti, szociális- és sportcélú tevékenységéhez, valamint a 
minisztériumban működő szakszervezet részére. 

 
Felhalmozási kiadások 
 
A beruházások eredeti előirányzata 397,8 millió forint volt, mely év közben 513,7 millió 
forintra növekedett. A pénzügyi teljesítés 434,1 millió forintban realizálódott az alábbiak 
szerint: 
‒ A Duna Transznacionális Együttműködési Program lebonyolítását bemutató weblap 

beszerzésének kiadása 8,7 millió forint összegben, 
‒ A TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 „Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a 

foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” elnevezésű projekthez 
kapcsolódóan: 
= 2015. évben megkezdett építési beruházások fizikai teljesítésének 2016. évre 

történő áthúzódása miatti kifizetés 317,9 millió forint összegen, 
= Ügyfélhívó rendszer és terminálok beszerzésének költsége 107,5 millió forint 

összegben. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában a tervezett előirányzat 38,3 millió forint 
volt. Az előirányzat év közben intézményi hatáskörű módosításokkal összefüggésben 99,8 
millió forintra módosult, a teljesítés 100,0%-ban realizálódott. Az NGM 2016. évben 
26,0 millió forint összegben nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási munkáltatói kölcsönt a 
kormánytisztviselői részére. A Duna Transznacionális Együttműködési Program Irányító 
Hatóság Közös Titkárság kiadásainak fedezetére korábbi évben kapott támogatásból 50,0 
millió forint került visszafizetésre, valamint 23,8 millió forint felhalmozási célú maradvány 
került átadásra a KEF részére. 
 
Bevételek 
 
A bevételek törvény szerinti eredeti előirányzatát 9 371,8 millió forintban határozta meg a 
Kvtv., a módosított előirányzat 12 634,4 millió forint, a teljesítés 12 461,4 millió forintban, 
azaz 98,6 %-ban realizálódott. 
 
A költségvetési bevételek előirányzatainak legnagyobb összege a működési célú támogatások 
államháztartáson belülről soron mutatkozik. A módosított előirányzat 10 986, 0 millió forint, 
melyből 8 730,8 millió forint a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 
(a továbbiakban: KÖFOP) bevétele. A Duna Együttműködési Program Irányító Hatóság és 
Közös Titkárság működési kiadásainak biztosítására 262,2 millió forint működési és 37,8 
millió forint felhalmozási – összesen 300,0 millió forint – visszatérítendő támogatás került 
biztosításra fejezeti kezelésű előirányzat terhére.  
Saját bevételt képez a 2007-13 uniós programozási ciklus 2015. december 31-i zárását 
követően érkezett bevétel, melynek összege 370,0 millió forint, melyből 161,6 millió forint 
felhalmozási célú átvett pénzeszköz.  
A foglalkoztatással és munkaerőpiaccal kapcsolatos projektek lebonyolításához az NFA-ból 
kapott támogatás összege 2016. évben 773,9 millió forint volt. 
Az Asztanai Szakvilágkiállításon való részvételhez kapcsolódó kiadások fedezetére az 
EMMI fejezettől 377,0 millió forint került biztosításra.  
A munkaügyi szakrendszerek és egyéb informatikai rendszerek, adatbázisok 
működtetésének, fejlesztésének biztosítására a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) részére a fejezetek között 
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megkötött megállapodás alapján 2015. évben átadott forrás elszámolását követően a KEK 
KH a fel nem használt 101,4 millió forint forrást visszautalta az NGM részére, mely 
bevételként jelenik meg az intézmény költségvetésében. 
 
A bevételeken belül jelentős tétel a közhatalmi bevétel. Az eredetileg tervezett előirányzat 
300,0 millió forint volt, amely év közben 150,0 millió forinttal megemelésre került. A 
módosított bevételi előirányzat 110,7 %-ban realizálódott, melyből 449,2 millió forint a 
feltételes adó megállapításából származó bevétel.  
 
Működési bevételként került elszámolásra az EU bizottságok és EU Tanács ülések részvételi 
díjának Európai Unió általi megtérítése, valamint a komplex szakmai vizsga teljesítésére 
alkalmas vizsgatételeinek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) értékesítéséből származó 
bevétel, melynek együttes összege 327,7 millió forint.  
 
A működési célú átvett pénzeszközök 409,8 millió forintban teljesültek, melyből 352,9 millió 
forint az Építés Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak 
átvételével összefüggésben került átutalásra az NGM igazgatás számlájára. 
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került elszámolásra az OTP lakásépítési 
alapszámlára befolyó kölcsön törlesztések 40,5 millió forint összege. 
 
Támogatás 
 
A támogatás 2016. évi előirányzata 9 423,6 millió forint, az előirányzat az év során 
8 658,8 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:  
 
Kormányzati hatáskörben az előirányzat-csökkenés mindösszesen 39,8 millió forint:  
‒ Az 1210/2016. (IV.25.) Korm. határozat alapján a turizmussal és vendéglátással 

kapcsolatos állami feladatok NFM-től történő átadásával összefüggésben 70,2 millió 
forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra az NFM részére. 

‒ Az 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 0,9 millió forint fedezet került 
átadásra az NGM fejezeten belül. 

‒ A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés szerint 20,9 millió forinttal, 
az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat és az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 
alapján a foglalkoztatottak kompenzációjával összefüggésben 2,9 millió forinttal 
növekedett a támogatási előirányzat. 

‒ Az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján − a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal megszűnésével összefüggésben − 7,5 millió forinttal került megemelésre a 
támogatási előirányzat. 

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 725,0 millió forinttal 
csökkentették az előirányzatot: 
‒ A 2014-2020 programozási időszak Európai Területi Együttműködési határmenti, 

transznacionális és interregionális programok és projektek lebonyolítását támogató 
monitoring és információs rendszer (IMIR 2014-2020) fejlesztése, valamint 
működtetése érdekében 45,5 millió forint került fejezetek közötti költségvetési 
megállapodás alapján a Miniszterelnökség fejezet részére biztosításra az NGM 
igazgatása 2016. évi támogatási előirányzatából.  

‒ A turizmussal és vendéglátással kapcsolatos állami feladatok változásával 
összefüggésben további 12,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítás vált szükségessé 
az NFM részére. 
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‒ A kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszerének üzemeltetésével 
kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a KEK KH részére 2,9 millió forint 
került átadásra megállapodás alapján.  

‒ A NAV és NGM közötti költségvetési megállapodás alapján 97,7 millió forint 
előirányzat került átvételre. 

‒ Az ágazati párbeszéd bizottságok szakmai programjai megvalósulása érdekében a 
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok jogcímcsoport 
részére 60,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül. 

‒ A KEF-nél a minisztériumok ellátásával összefüggésben jelentkező többletfeladatok 
finanszírozása érdekében 701,8 millió forint előirányzat került átadásra. 

 
Követelés 
 
A NGM igazgatása követeléseinek 2016. évi nyitó állományi értéke 366,3 millió forint, záró 
értéke 220,9 millió forint volt.  
 
A követelések állományában bekövetkező 145,4 millió forintos csökkenést az alábbi főbb 
tényezők okozták: 
− A támogatással kapcsolatos követelések nyitó állománya a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

(a továbbiakban: NMH) mérlegéből került átvételre 2,8 millió forint összegben, mely az 
egyeztetések eredményeképpen 2016. évben kivezetésre került. A nyitó 
követelésállományból fennmaradó további 71,3 millió forint pénzügyileg rendeződött a 
2016. évben. 

− A működési bevételekkel kapcsolatos követelések állománya a nyitó állományhoz 
képest 10,9 millió forinttal növekedett, amely a következőkből adódott: 
= a nyitó követelésállomány 8,7 millió forinttal csökkent a pénzügyi rendezés miatt, 
= az NMH mérlegében a NAV-val szemben fennálló 10,3 millió forint összegű 

követelésből 2,9 millió forint pénzügyileg rendeződött, a fennmaradó 7,4 millió 
forint összegű követelés kivezetésre került,  

= a követelés állomány 2016. évben 8,2 millió forinttal növekedett, amelyből 6,0 
millió forint kötbér követelésből, 1,5 millió forint perköltségből, 0,6 millió forint 
tanulmányi szerződés megszegéséből, 0,1 millió forint egyéb számlakövetelésből 
ered, 

= az NMH mérlegéből átvett peres követelésből eredő tartozás 2016. év végén újra 
értékelésre került, és a rendelkezésre álló információk alapján a 2015. évi értékhez 
képest magasabb összegben, 55 %-os értékvesztéssel csökkentett értéken került 
kimutatásra, amely 21,7 millió forintos növekedést eredményezett a követelés 
nyitó állományához képest. 

= az NMH nyitó mérlegéből átvett követelések összegéből 0,8 millió forint 
behajthatatlan követelésként leírásra került. 

− A működési célú átvett pénzeszközökkel kapcsolatos követelések nyitó állománya teljes 
egészében, 2,4 millió forint összegben pénzügyileg rendezésre került.  

− A munkavállalóknak nyújtott kölcsönből eredő követelések összege 14,3 millió forinttal 
csökkent.  

 
A követelések 37,9 %-a, azaz 77,1 millió forint a költségvetési évben esedékes követelés, míg 
126,4 millió forint a költségvetési évet követően esedékes. 
 
Az NMH mérlegéből kerültek át olyan követelések az NGM igazgatása mérlegébe, amelyek a 
beszámoló készítésekor lejárt követelések voltak, így ezekre a követelésekre a Számvitelről 
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szóló 2000. évi C. törvény 15. §-a szerinti „valódiság elve” és ”óvatosság elve” számviteli 
alapelvek érvényesülése érdekében 2016. évben 93,4 millió forint értékvesztés került 
elszámolásra. 2016. évben 28,3 millió forint értékvesztés került visszaírásra. 
 
 
Maradvány 
 
Az NGM igazgatás 2015. évi maradványa 3 175,8 millió forint volt, melyből 2 800,9 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt. Az NGM igazgatásnál keletkezett 374,9 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 280,0 millió forint átadásra került fejezeten 
belül más intézmény részére, 94,9 millió forint visszahagyásra került. A 
kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt szabaddá vált 103,0 millió forint 
maradvány átadásra került fejezeten belüli szerv részére. 
A fentiek alapján a maradványból 3 027,5 millió forint pénzügyileg teljesült, 68,0 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, 80,3 millió forint pedig szabad maradvány. 
 
Az NGM igazgatása 2016. évi kiadásainak pénzügyileg teljesített összege 20 628,2 millió 
forint, bevételeinek összege 12 461,4 millió forint.  Az alaptevékenység finanszírozási 
egyenlege 11 834,6 millió forint, így az alaptevékenység maradványa 3 667,8 millió forint, 
melyből kötelezettségvállalással terhelt 3 048,9 millió forint. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon a 
következőképpen alakult: 
‒ A személyi juttatások esetében 1 497,3 millió forint, melyből a legjelentősebb tétel a 

KÖFOP projekt támogatási előlegének maradványa (1 162,5 millió forint), illetve az 
egyéb uniós projektekhez kapcsolódó előlegek maradványai, 

‒ A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában 384,6 millió forint, 
‒ A dologi kiadások esetében 1 082,4 millió forint, melyek főként az áthúzódott szállítói 

tartozások, a szerződéskötések év végén történő realizálódása, valamint az európai 
uniós projektek megvalósítására kapott támogatások előlege. 

‒ A támogatásértékű működési kiadás, pénzeszközátadás esetében a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 7,0 millió forint. 

‒ Az intézményi beruházási kiadások összegéből 77,6 millió forint a 
kötelezettségvállalással terhelt összeg, mely részben a TIOP projekthez kapcsolódik, 
részben az uniós projektek előlegének maradványa. 

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 618,9 millió forint, melynél 
legjelentősebb tétel (377,0 millió forint) az Asztanai Szakvilágkiállításon való részvételhez 
kapcsolódó kiadás. A közbeszerzési eljárás időigénye miatt csak 2017. évben történt kifizetés. 
 
Vagyoni helyzet   
 
A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 34,9 %-kal csökkent, azaz 10 337,3 millió 
forintról 6 724,6 millió forintra módosult.  
 
Ezen belül a befektetett eszközök értéke jelentősen, mintegy 62,4 %-kal csökkent az előző évi 
záró állományhoz képest, melyet az alábbi főbb tényezők okoztak: 
 
A TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 program keretében befejeződtek a kormányhivatalok 
felújításával kapcsolatos beruházások, melyek több mint 400,0 millió forint összeggel emelték 
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meg a befejezetlen beruházások összegét 2016. évben. A program zárásával a program 
keretében megvalósított beruházások (építési beruházás, ügyfélhívó rendszer, informatikai 
eszközök) befejezetlen beruházásként átadásra kerültek a fővárosi és a megyei 
kormányhivatalok részére, amely a beruházások értékét 2 742,5 millió forinttal csökkentette. 
 
A KIH megszűnésével bizonyos szakmai feladatok az NGM-hez  kerültek, melynek 
ellátásához szükséges szoftverek is átvételre kerültek az NGM igazgatása könyveibe bruttó 
6,6 millió forint értékben. 
 
A MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.) 
tulajdonában álló tárgyi eszközök a Magyar Állam tulajdonába és az NGM vagyonkezelésébe 
kerültek. Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektekből és azok céljára beszerzett 
informatikai eszközök üzemeltetését egyedi szolgáltatási megállapodás alapján a NISZ 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) látta el, ezért a 
vagyonkezelői jog átadásra került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: 
MNV Zrt.) bevonásával a NISZ Zrt. részére. Az informatikai eszközök vagyonkezelő jogának 
átadása 2,9 millió forinttal csökkentette a tárgyi eszközök nettó értékét. A MAG Zrt. korábbi 
székhelyének, a Gellérthegy utca 30-32. szám alatti ingatlannak a vagyonkezelői joga 
visszaadásra került az MNV Zrt. részére, melyből adódóan az ingatlanok bruttó értéke 561,5 
millió forinttal csökkent. 
 
A turizmushoz és vendéglátáshoz kapcsolódó feladatok átadásával együtt a feladat ellátásához 
szükséges ingatlanok és védjegyek átadásra kerültek az NFM részére, amely nettó 18,3 millió 
forintos csökkenést eredményezett. 
 
Az NGM vagyonkezelésében lévő kulturális javak (festmények), valamint a 2015-2016. 
években a TÁMOP európai uniós projekt keretében beszerzett bútorok vagyonkezelői joga 
átadásra került a KEF részére, amely nettó értékben 95,8 millió forinttal csökkentette a tárgyi 
eszközök állományt. 
 
A fentieken, valamint a pénzeszközök 1 024,9 millió forintos növekedésének, a követelések 
145,4 millió forintos és az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 527,8 millió forintos 
csökkenésének eredményeképpen az eszközök mérleg szerinti értéke összességében 3 612,7 
millió forinttal csökkent. 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek 
 
Az NGM igazgatása az alábbi európai uniós projekteket kezelte 2016. évben: 
 

− KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 projekt  
 

A projekt célja a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: 
RFP IH), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító 
Hatósága (a továbbiakban: GFP IH) szakmai tevékenységével kapcsolatban jelentkező 
feladatok ellátásának finanszírozása. Jelen projekt terhére valósulnak meg továbbá az 
irányító hatósági funkciók ellátásához szükséges szolgáltatások.   
 
A projekt keretében az Irányító Hatóságok kapacitásainak megerősítésére, támogatására 
került sor, külsős szakértők, tanácsadók igénybevételével a NGM feladatkörébe rendelt 
operatív programok eredményes lebonyolítása érdekében. A GFP IH többek között a 
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pénzügyi eszközök és az ELI projekt lebonyolításának támogatására vett igénybe 
szakértőt, valamint egy független könyvvizsgáló megbízására is sor került az MFB 
elszámolható költségeinek kimutatására. Az RFP IH a fentieken túl a KMOP projektjeihez 
kapcsolódó közreműködő szervezeti, illetve egyéb szakértői feladatok ellátására kötött 
megállapodást. 
 

− Duna Transznacionális Program Technikai Segítségnyújtás  
 
Duna Transznacionális Program nemzetközi irányító hatósági és közös titkársági 
feladatellátásához kapcsolódóan felmerült költségek fedezete teljes egészében a Duna 
Transznacionális Program Technikai Segítségnyújtás keretéből kerül biztosításra, mely 
ERFA/IPA/ENI európai uniós forrásokból és a programban résztvevő partnerországok 
nemzeti hozzájárulásából áll. A projekt teljes mértékben utófinanszírozású, az elszámolás 
féléves ciklusokban történik. A felmerült költségek részben saját forrásból, részben a 
fejezeti kezelésű előirányzatról visszafizetési kötelezettséggel átvett 300,0 millió forint 
forrásból kerültek finanszírozásra.  
 

− Egyéb projektek: 
 
Az intézmény az alábbi NFA által előfinanszírozott európai uniós projektek 
végrehajtásában vesz részt: 

= GINOP 5.1.1-15, VEKOP 8.1.1-15 Út a munkaerőpiacra 
= GINOP 5.2.1-14    Ifjúsági Garancia 
= VEKOP 8.2.1-15    Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi  

régióban 
 

A projektekkel kapcsolatos működtetési költségeket az NFA előfinanszírozza, amelyet az 
Európai Unió – a kifizetési igénylések benyújtását követően – teljes egészében megtérít az 
NFA részére. A fenti projektek megvalósítására 2016. évben 659,9 millió forint forrás 
került átvételre. 
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03. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329651 
Honlap: http://mkeh.gov.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
Az MKEH 2016. december 31. napjáig a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a 
területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet alapján az iparügyekért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatalként 
látta el tevékenységét. A Hivatal az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezett. A 
Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó központi 
költségvetési szerv volt.  
 
Az MKEH feladatkörébe tartozó feladatok az alábbiak voltak: 
‒ Az EU nemzeti hatóságaként ellátta az Unió közös kereskedelempolitikájának hazai 

végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat. 
‒ Részint a hazai, részint pedig az EU jogszabályok alapján ellátta az EU és hazánk kül- 

és biztonságpolitikájával összefüggő haditechnikai, valamint a kettős felhasználású 
termékek külkereskedelmével kapcsolatos összes engedélyezési és ellenőrzési feladatot, 
és a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának 
engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat. Kijelölt nemzeti hatóságként 
felügyelte, ellenőrizte a kábítószer-prekurzorok forgalmazását, továbbá a közrend, a 
közbiztonság és egyes oltalom alá eső állatok, növények védelme érdekében export - 
import engedélyezési feladatokat látott el. 

‒ Állami mérésügyi feladatokat végzett, fenntartotta az Országos etalonokat, biztosította 
azok nemzetközi egyenértékűségét, és kalibrálással gondoskodott a törvényes 
mértékegységek hazai továbbszármaztatásáról. A Hivatal EK megfelelőség-értékelésre 
bejegyzett testület. Kiadta a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedélyét, 
valamint az EU-ban nem szabályozott mérőeszköz fajták esetén típusvizsgálatot 
végzett. Ellátta a mérőeszköz hitelesítést végző kormányhivatalok szakmai irányítását, 
és néhány speciális mérőeszköztípus hitelesítését végezte országos hatáskörrel. 

‒ A Hivatal műszaki-biztonsági felügyeleti feladat- és hatáskörében a műszaki-biztonsági 
követelmények megtartása érdekében engedélyezési és hatósági ellenőrzési jogkört 
gyakorolt. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági 
szakigazgatási szerveinek tevékenységével összefüggésben szakmai irányítói 
feladatokat látott el a mérésügy, a műszaki biztonság és – egyes sajátos építményfajták 
esetében – az építésügy területén. 

‒ Hazai jogszabályok alapján ellátta a kereskedelem, idegenforgalom és közraktározás 
területén a vállalkozások piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával 
kapcsolatos (engedélyezési, nyilvántartásba vételi, ellenőrzési, felügyeleti) hatósági 
igazgatási feladatokat. 

‒ Hazai és EU jogszabályok alapján ellátta a nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatát, 
hitelesítését és nemesfémtartalmuk tanúsítását. Elvégezte a nemesfém tárgyak 
fémjelzésére, valamint kereskedelmére vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának 
hatósági ellenőrzését. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével 
és megakadályozásával összefüggésben kereskedelmi hatóságként felügyelte a 
nemesfémmel, vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedőket, valamint azon 

2137



 

 

kereskedőket, akik árukereskedelmi tevékenységük folytatása során hárommillió-
hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadtak el. 

‒ Piacfelügyeleti feladatkörében ellenőrizte, hogy az egyes gazdasági célfelhasználásra 
szánt termékek, készülékek, berendezések, rendszerek, valamint a kötelező hitelesítés 
körébe tartozó mérőeszközök kielégítik-e az irányadó külön jogszabályokban foglalt 
alapvető védelmi követelményeket, szükség esetén szankciókat alkalmazott. 

‒ Ellátta a fővárosi és megyei kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági 
hatóságainak szakmai irányításával kapcsolatos feladatokat. 

‒ A Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsított minőségügyi 
rendszert működtetett, melynek hatálya kiterjedt a Hivatal teljes egészére és minden 
tevékenységére. Ezen 9001-es rendszer alapján a Hivatal Metrológiai Hatósága az MSZ 
EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint akkreditált kalibráló laboratóriumként 
végezte a nemzetközileg elismert mérőképességeivel lefedett leszármaztatási 
tevékenységét. A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság Nemesfém Vizsgálati és 
Fémjelzési Osztálya Anyagvizsgálati Területének Vizsgálólaboratóriuma szintén a 
9001-es alapon kidolgozott, az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint 
akkreditált vizsgálólaboratórium. 

‒ Eljárt a pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásának engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági eljárásokban. 
 

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1312/2016. (VI.13.) Korm. határozat) 
alapján az MKEH 2017. január 1. napjától jogutódlással – a Budapest Főváros 
Kormányhivatalába történő beolvadással – megszűnt. 
 

2. Az előirányzatok alakulása 
 
Az MKEH 2016. évi tervezett kiadási előirányzata 2 056,4 millió forint, a módosított 
előirányzat 4 112,0 millió forint volt, a teljesítés 4 037,5 millió forintban, a módosított 
előirányzathoz képest 98,2 %-ban realizálódott. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 2 245,3 2 056,4 2 056,4 4 112,0 4 037,5 179,8 98,2 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

1 087,0 1 133,5 1 133,5 1 170,8 1 146,9 105,5 98,0 

Bevétel 2 540,4 1 700,0 1 700,0 2 363,4 2 289,1 90,1 96,9 

Támogatás 378,5 356,4 356,4 369,6 369,6 97,6 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

705,4 0,0 0,0 1 379,0 1 379,0 195,5 100,0 

Létszám (fő)  225** 241* 241 241 241** 107,1 100,0 
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*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

2 056,4 1 700,0 356,4 1 133,5 241 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 13,2 0,0 13,2 10,4 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= prémiumévek programmal 
összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet 
alapján 

8,0 0,0 8,0 6,3 0 

= foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

5,2 0,0 5,2 4,1 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 339,8 339,8 0,0 7,4 0 

Bevétel 339,8 339,8 0,0 7,4 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  1 702,6 1 702,6 0,0 19,5 0 

Bevétel   323,6 323,6 0,0 10,8 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -34,9 0 

Maradvány 1 379,0 1 379,0 0,0 43,6 0 

2016. évi módosított előirányzat 4 112,0 3 742,4 369,6 1 170,8 241 

 

Létszám  

Az MKEH létszámkerete az év elején a Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 241 fő. 
Az átlagos statisztikai állományi létszám a 2016. év során is 241 fő volt.  
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Személyi juttatások  
 
A személyi juttatások eredeti előirányzatát 1 133,5 millió forintban határozta meg a Kvtv., 
mely az év során 1 170,8 millió forintra módosult, a teljesítés 1 146,9 millió forintban valósult 
meg.  
 
Az előirányzat 37,3 millió forinttal történő megemelése az alábbi előirányzat-módosítások 
alapján történt:  
 
A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet, az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat és az 1765/2016. (XII. 
15.) Korm. határozat szerint a központi költségvetés Céltartaléka terhére 10,4 millió forinttal 
került megemelésre az előirányzat kormányzati hatáskörben a prémiumévek programmal, 
valamint a kompenzációval kapcsolatos támogatás igénylése, illetve elszámolása miatt. 
 
A fejezeti hatáskörű módosítások 7,4 millió forinttal többletbevételből, az intézményi 
hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások 19,5 millió forinttal növelték a személyi 
juttatások előirányzatát. Ez utóbbin belül maradványból 43,6 millió forinttal, 
többletbevételből 10,8 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, valamint 34,9 millió 
forint átcsoportosításra került egyéb kiemelt előirányzatokra.  
 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
A személyi juttatások előirányzata 1 146,9 millió forintban realizálódott, melyből 923,3 millió 
forint a törvény szerinti illetményekre, 196,8 millió forint a nem rendszeres személyi 
juttatásokra került elszámolásra az év folyamán. A cafetéria bruttó 200 ezer forint/fő/év 
összegben került tervezésre és kifizetésre.  
 
A külső személyi juttatások előirányzaton 26,8 millió forint felhasználás került kimutatásra. A 
prémiumévek programban az MKEH két munkatársa érintett. Az MKEH jogelődjénél történt 
üzemi balestet utáni munkáltatói kártérítés is ezen a soron került elszámolásra.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti előirányzat 302,4 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban – kormányzati hatáskörben 2,8 millió forinttal, 
fejezeti hatáskörben 2,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 19,0 millió forinttal került 
megemelésre. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-ban teljesültek. Ebből a 
legnagyobb tételt a szociális hozzájárulási adóval (275,4 millió forint) kapcsolatos kiadások 
jelentették. 
 
Dologi kiadások  
 
Dologi kiadásokra a Kvtv.-ben 501,1 millió forint került meghatározásra, amely év közben 
fejezeti hatáskörben 273,4 millió forinttal növekedett, intézményi hatáskörben összesen 
194,4 millió forinttal csökkent, így az MKEH módosított előirányzata 580,5 millió forintra 
változott. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 558,5 millió forint.  
 
 
 
 

2140



 

 

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
Az MKEH működtetése szempontjából a szolgáltatásokkal (183,9 millió forint, melyből 
100,4 millió forint az informatikai szolgáltatáson belül a szoftverekhez, adatbázisokhoz 
kapcsolódó szolgáltatás), a kommunikációs szolgáltatásokkal (139,8 millió forint) kapcsolatos 
kiadások és az áfa befizetések (148,6 millió forint) aránya meghatározó a teljesítés adatait 
figyelembe véve.  
 
Működési célú kiadások 
 
Egyéb működési célú kiadások 1900,7 millió forintban teljesültek, melyből 
− a Bethlen Gábor Alap részére 80,3 millió forint,  
− az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 

kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1401/2016. (VII.22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozat) alapján a NAV-nak 208,4 millió forint, valamint a KEF-nek 651,1 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került átutalásra. 

− A működési célú kiadások összegét növelte Budapest Főváros Kormányhivatala, mint 
jogutód részére átadott 13,2 millió forint lakásépítési alap.  

− Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és az 
államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 
módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet alapján a megszűnés miatt az MKEH 
korrigált záró pénzkészletét − 947,5 millió forintot − az egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson belülre rovaton kellett elszámolni. 

− Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron 0,2 millió forint került 
elszámolásra. 

 
Felhalmozási költségvetés 
 
Az eredeti felhalmozási kiadások előirányzat 117,0 millió forint volt, mely fejezeti 
hatáskörben többletbevételből 57,0 millió forinttal megemelésre, intézményi hatáskörben 
64,2 millió forinttal csökkentésre került.  
 
Pénzügyileg a felhalmozási kiadások előirányzatokon 105,2 millió forint teljesült. Ezen belül 
a beruházások módosított előirányzata (81,0 millió forint) és az egyéb felhalmozási célú 
kiadások előirányzata (16,9 millió forint) 100,0 %-ban, a felújítások módosított előirányzata 
(11,9 millió forint) 61,3 %-ban realizálódott. A beruházási kiadásokból gépek, műszerek, 
valamint informatikai eszközök kerültek beszerzésre, míg a 7,3 millió forint összegű felújítási 
kiadások a szakmai gépek, műszerek felújítását fedezték. 
 
Az MKEH a munkatársai részére 2011. év végétől a devizás és egyéb magas kamatszinten 
lévő banki lakáshitelek kiváltására nyújtott kölcsönt.  
Az MKEH Lakásügyi Bizottsága felé két munkatárs nyújtott be kérelmet új lakás vásárlására. 
A bizottság a kérelmek megalapozottságát megvizsgálta és javaslatot tett a támogatásra, így 
2016. évben 6,0 millió forint került folyósításra a Kincstáron keresztül. A Bethlen Gábor Alap 
részére további 10,9 millió forint maradvány került átutalásra az egyéb felhalmozási célú 
kiadások sorról. 
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Bevételek 
 
Az MKEH bevételszerző tevékenységére jellemző, hogy a hatósági szolgáltatások alapvetően 
a piaci igényekhez igazodnak, a megrendelések és a kérelmek az egyedi ügyféligényekhez 
köthetők. Ennek következtében a bevételek időben egyenetlenül, részben kiszámíthatatlanul 
realizálódtak.  
 
Az MKEH eredeti bevételi előirányzatát 1 700,0 millió forintban állapította meg a Kvtv., 
amely az év során fejezeti hatáskörben 339,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben 323,6 
millió forinttal került megemelésre, a ténylegesen befolyt bevételek összege 2 289,1 millió 
forint volt. 
 
A bevételek jelentős százaléka a kormányhivatalok szervezetében működő mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóságok által kiszámlázott tevékenységből származott. A bevételek 
88,0 %-át a közhatalmi bevételek jelentették, melyek 2 013,6 millió forintban teljesültek. A 
működési bevételek 256,7 millió forintban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17,7 
millió forintban, a működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,1 millió forintban 
realizálódtak. 
 
Támogatás 
 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 356,4 millió forint, mely év végére 369,6 
millió forintra változott a kormányzati módosítások következtében.  
Ezen belül a központi költségvetés Céltartaléka terhére 5,2 millió forint került 
átcsoportosításra a foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjával, valamint 8,0 millió forint a 
prémiumévek programmal kapcsolatos költségek megtérítésével kapcsolatban.  
 
Követelés 
 
Az MKEH követelésállománya 2016. évben 171,2 millió forintról 125,9 millió forintra 
csökkent. 
Behajthatatlan követelés az MKEH-nél nem volt. A követelések értékvesztése közhatalmi 
bevételekre vonatkozóan 59,8 %-kal növekedett, a működési bevételeknél pedig 141,1 %-os 
emelkedés mutatható ki. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) rendelkezései szerint az MKEH hatóságai által kiszabott bírságok a 
központi költségvetés központosított bevételét képezik. 
A követelések behajtása érdekében az adók módjára beszedhető követelések esetében a NAV 
felé, illetve magánszemélyek esetében a lakcím szerinti illetékes önkormányzathoz fordult az 
MKEH. A lejárt vevőkövetelések esetében fizetési felszólítások kerültek kiküldésre a 
partnerek felé. 
 
Maradvány 
 
A 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványa 1 379,0 millió forint volt, melyből a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 950,7 millió forintot, míg a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 428,3 millió forintot tett ki. 2016. évben a Bethlen 
Gábor Alap részére 91,2 millió forint, az 1401/2016 (VII.22.) Korm. határozat alapján a 
NAV-nak 208,4 millió forint, a KEF-nek 651,1 millió forint átutalásra került. A 2015. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős része dologi kiadásra került felhasználásra. 
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2016. évben 0,2 millió forint szabad maradvány keletkezett.  
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
2016. évben a mérlegfőösszeg 3 382,0 millió forint volt, ami az előző év záró állományhoz 
viszonyítva 17,6 %-kal csökkent. 
 
A pénzeszközök állománya a nyitó állományhoz képest 30,7 %-kal csökkent. A befektetett 
eszközök értéke a nyitó állományhoz képest 4,0 % - kal csökkent, jelentős vagyoncsökkenés 
figyelhető meg az immateriális javaknál. Az immateriális javaknál a csökkenés egyrészt az 
elszámolt értékcsökkenés, másrészt a már nullára leírt vagyoni értékű jogok és szellemi 
termékek pótlásának hiányából adódik. A tárgyi eszközöknél 3,0%-os csökkenés figyelhető 
meg a nyitó állományhoz képest, ami az értékcsökkenés elszámolásából adódik.  
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása 
 
Az MKEH az alábbi projektekben vett részt a 2016. évben: 
− „Hőszigetelő anyagok metrológiája”  

Szakmai célkitűzések: A HTGHP hővezetőképesség-mérő berendezés továbbfejlesztése 
800°C-ig, a projektben előírt metrológiai célkitűzések érdekében; a továbbfejlesztett 
berendezés bizonytalansági mérlegének elkészítése; újonnan tesztelt referencia szigetelő 
anyagok kimérése; különböző hővezetőképesség-mérő berendezések összehasonlítása 
érdekében, nemzetközi körmérésben való részvétel; a sugárzásos hőátvitel mérése 
alapján elméleti modell kialakítása. 

− „Visszavezetettségi képességek fejlesztése a termikus metrológiában”  
Szakmai célkitűzések: A hőfizikai mérések területén szakmai továbbképzés biztosítása 
szerb műszaki egyetemnek a visszavezetettség elérése érdekében, illetve 
hővezetőképesség méréssel kapcsolatos nemzetközi körmérésben való részvétel. 

− „Új elsőrendű etalonok fejlesztése és visszavezetettség biztosítása a radiometriában”  
Szakmai célkitűzések: A projekt új típusú, a radiometria területén felhasználásra kerülő 
etalon detektorok kifejlesztésére irányult. A kutatási téma keretein belül a kifejlesztett 
szobahőmérsékleten működő etalon detektorok alkalmazása pirometriai mérésekben és 
a detektorok robosztusságának vizsgálata történt meg. 

− "Metrológia a magas radioaktív tartalmú természetes anyagok kezeléséért 
(feldolgozásáért)"  
Szakmai célkitűzések: Méréstechnika és mérési módszer kidolgozása a magas 
radioaktív tartalmú természetes anyagok radioaktív koncentrációinak meghatározására. 
Radioaktív referencia minták előállítása és azok összehasonlító mérései, nukleáris 
paraméterek irodalmi értékeinek pontosítása. 

− „Biogáz metrológiája”  
Szakmai célkitűzések: A projekt célja a felnövekvőben lévő biológiai eredetű energia 
tartalmú gázok metrológiai hátterének megteremtése, ami több nagy területet foglal 
magában, így a nagy pontosságú gázösszetétel mérés, szennyezők meghatározása és 
nagy pontosságú mérési módszerek kidolgozása, a mérésekhez megfelelő kalibráló 
gázkeverékek készítésének a módszerkidolgozása, illetve a gázkeverékek stabilitásának 
nyomon követése minimum 1,5–2 éves viszonylatban, a biogázok fizikai jellemzőinek 
mérése és meghatározása, a kalorimetriás energiatartalom és a nedvességtartalom 
pontos méréséhez megfelelő új mérőeszközök kifejlesztése.  
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04. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 833822 
Honlap: http://www.nah.gov.hu/ 
 
1. Feladatkör, tevékenység 

 
A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény alapján egy hatékonyabb, a 
vállalkozások érdekeit jobban szolgáló, központi költségvetési szervként működő akkreditáló 
szerv került létrehozásra, így a Nemzeti Akkreditáló Testület (továbbiakban: NAT) feladatait 
2016. január 1-jétől a központi költségvetési szervként létrejött NAH vette át. Létrehozásának 
célja az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer 
működtetése, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátása, a megfelelőség 
értékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtása. 
 
A 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pontja rendelkezett az NGM fejezet címrendjének 
Nemzeti Akkreditáló Hatóság címmel történő kiegészítéséről.  
 

Az újonnan létrejövő szervezet első számú feladata volt az akkreditálási rendszer ügyfélbarát, 
informatív, hatékony eljárási rendjének létrehozása. A NAH komoly szakmai eredményeket 
ért el: a legkiemelkedőbb, hogy 2016. április 1-jétől a NAH az European co-operation for 
Accreditation (EA) teljes jogú tagjává vált, míg az EA auditja után 2016. október 5-én 
megszerezte az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési 
megállapodásának (EA MLA) aláírói státuszát. A NAH 2016. november 11-ével a 
Nemzetközi Laboratóriumi Akkreditációs Együttműködés (ILAC) teljes jogú tagsága mellett, 
az aláíró jogot, valamint ILAC MRA jelölés használatára vonatkozó jogot is megszerezte. 
 

Mivel a NAH átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 100 főt, ezért az Áht. 10. § 
(4a) bekezdése alapján az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátására a 
KEF került kijelölésre. 
 

2. Az előirányzatok alakulása 
 
Tekintettel arra, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismert az új 
intézmény létrehozása, a működéséhez szükséges költségvetési előirányzatok nem szerepelnek 
a Kvtv-ben. A 2016. évi biztonságos működést a Nemzeti Akkreditáló Hatóság eljárásaiért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 45/2015. (XII. 30.) NGM rendelet alapján a 
NAH részére befolyó közhatalmi bevétel, illetve a 2015. évben köztestületi formában működő 
NAT számlaegyenlegeinek átutalásából származó összeg biztosította. 
 
A NAH módosított kiadási előirányzata 500,7 millió forint volt, a teljesítés 447,4 millió 
forintban, a módosított előirányzathoz képest 89,4 %-ban realizálódott.  
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Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0 0,0 0,0 500,7 447,4 0,0 89,4 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

0,0 0,0 0,0 244,7 238,7 0,0 97,5 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 500,7 528,8 0,0 105,6 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Létszám (fő)  0 0 0 34 28** 0,0 82,4 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Módosítások jogcímenként           

− Fejezeti hatáskörű módosítás 233,8 233,8 0,0 93,0 34 

Bevétel 233,8 233,8 0,0 93,0 34 

− Intézményi hatáskörű módosítás  266,9 266,9 0,0 151,7 0 

Bevétel   266,9 266,9 0,0 152,1 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

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

2016. évi módosított előirányzat 500,7 500,7 0,0 244,7 34 

 

Létszám  

Az NAH létszámkerete a Szervezeti és Működési Szabályzata szerint 34 fő volt, mely nem 
változott az év folyamán. Az átlagos statisztikai állományi létszám 2016. év során 28 fő volt.  
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Személyi juttatások  
 
A személyi juttatások fejezeti hatáskörben 93,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 
151,7 millió forinttal kerültek megemelésre nagyrészt bevétel terhére, így a módosított 
előirányzat 244,7 millió forint volt.   
 
A személyi juttatások 2016. évi teljesítése 238,7 millió forint, melyből 153,5 millió forint a 
foglalkoztatottak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásaira, 85,2 millió forint a külső 
személyi juttatásokra került kifizetésre. A külső személyi juttatások tartalmazzák az 
akkreditálási eljárások lefolytatásához szükséges minősítő szakértők megbízási díjait is. Az 
egy főre jutó illetmény összegének átlaga 329,5 ezer forint/fő/hó.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az előirányzat – a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban – 
56,6 millió forintra módosult, melyből szociális hozzájárulási adóra 49,6 millió 
forint,  egészségügyi és táppénz hozzájárulásra 6,3 millió forint, munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadóra 0,7 millió forint került kifizetésre. 
 
Dologi és működési célú kiadások  
 
A dologi kiadások módosított előirányzata 185,8 millió forint, melyből 141,9 millió forint 
teljesült pénzforgalmilag. Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
A dologi kiadások között az intézmény költségvetéséhez viszonyítva jelentős mértékű az 
informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra fordított összeg. A NAH tevékenysége, 
illetve a kezelt és tárolt adatok érzékenysége alapján, az informatikai biztonsági besorolásról 
szóló törvény szerint a 3. szintet szükséges biztosítani, melynek érdekében az informatikai 
környezet korszerűsítése megtörtént. A szolgáltatási kiadásokon 82,9 millió forint került 
kifizetésre, mely tartalmazza a szakmai tevékenységet segítő szakértők díjainak kiegyenlítését 
is. A NAH székház szükséges karbantartásainak elvégzése érdekében 10,5 millió forint került 
kifizetésre a szolgáltatási kiadásokon belül. 
 
A KEF-fel kötött gépjármű üzemeltetésre vonatkozó szolgáltatási megállapodás, valamint a 
gazdasági feladatok ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás szerint 2016. évre 
arányos összegének fedezete átadásra került 10,6 millió forint összegben. 
 
Annak érdekében, hogy a NAH által kiadott akkreditált státuszt nemzetközi szinten is 
elismerjék, jelenleg három nemzetközi szervezetnél tart fenn tagsági jogviszonyt (EA és 
ILAC mellett Nemzetközi Akkreditálási Fórumon is (IAF)). A nemzetközi kötelezettségek 
soron 2,8 millió forint került elszámolásra 2016. év során. A külföldi kiküldtetéseken, 
konferenciákon való részvétel és képviselet szintén a tagsági jogviszony fenntartásának az 
alapfeltétele, így ezen feladatok fedezeteként – többletbevétel felhasználásával – 12,0 millió 
forint került felhasználásra. 
 
Felhalmozási költségvetés 
 
A felhalmozási kiadások fejezeti hatáskörben 3,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben 
6,7 millió forinttal kerültek megemelésre, melyből 7,4 millió forint került felhasználásra a 
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beruházásokra. A Forrás KGR rendszer bevezetéséhez szükséges licence vásárlás (6,7 millió 
forint) a NAT-tól átvett forrás terhére került finanszírozásra.  
 
Bevételek 
 
A 2016. évben a NAH kiadásainak fedezetét a NAT záró folyószámla egyenlegének átvétele 
(266,9 millió forint), valamint a realizálódott közhatalmi és működési bevétel biztosította. A 
közhatalmi bevételek fejezeti hatáskörben kerültek megemelésre 228,3 millió forintra, a 
teljesítés 260,4 millió forint volt. A közhatalmi többletbevétel keletkezésének oka elsősorban 
az, hogy a gazdasági szereplők versenyképességük növelése érdekében, saját érdeküknek 
tekintik az akkreditálási eljárások lefolytatását, az akkreditált minősítés megszerzését. Az 
akkreditációs eljárás lefolytatásának feltétele az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése. 
1,5 millió forint összegben folyt be működési bevétel az Akkreditálási Világnap alkalmából 
megrendezett „Akkreditáció, mint a közszolgálat globális eszköze” című konferencia 
részvételi díjaiból. 
 
Követelés 
 
A NAH közhatalmi bevételeket szed be, melyből származó 2016. év végi követelés összege 
3,5 millió forint volt. A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 1,2 millió forint. A 
NAH-nál behajthatatlan követelésként kivezetett összeg nem volt, értékvesztés nem került 
elszámolásra. 
 
Maradvány 
 
A 2016. évi költségvetési maradvány összesen 81,4 millió forint volt, melyből 53,3 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
keletkezésének oka, hogy a beszerzések időigényére való tekintettel csak 2017. évben 
kerülhetett sor kifizetésre.  
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
A NAH mérlegfőösszege 2016. évben 201,2 millió forint volt. Az eszköz oldal legjelentősebb 
tételei a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának értéke 115,7 millió 
forint (57,5 %), a pénzeszközök 77,9 millió forint (38,7 %), valamint a követelések összege 
4,7 millió forint (2,3 %). A NAH vagyonának jelentős részét képezi a NAT-tól átvett 766 db 
befektetett eszköz. 
 
A forrás oldalon szereplő tételek közül a kötelezettségek állományának értéke 16,6 millió 
forint (8,3 %), a passzív időbeli elhatárolás értéke 20,0 millió forint (9,9 %). A saját tőke 
értéke 164,5 millió forint, amely a mérleg főösszeg 81,8 %-a volt. 
 
 
  

2147



 

 

05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság  
 
Törzskönyvi száma: 329398 
Honlapjának címe: http://www.kef.gov.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet, valamint az Alapító Okiratában 
foglaltak alapján történik, mely szerint az alábbi feladatok ellátása tartozik a feladatkörébe: 
‒ biztosítja a minisztériumok – kivéve a honvédelemért felelős miniszter által vezetett 

minisztériumot és a külpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó 
külképviseleteket – működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében 
gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi 
működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek 
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az 
informatikai-telekommunikációs eszközöket –, illetve az intézményi működéshez 
szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről; 

‒ az MNV Zrt. kötött vagyonkezelési szerződések keretei között – ingatlanok 
vonatkozásában az MNV Zrt.-t terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban – 
ellátja az előző pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel 
összefüggő vagyongazdálkodási feladatokat; 

‒ végzi a központosított közbeszerzési feladatokat; 
‒ ellátja a külön jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos 

végrehajtási feladatokat; 
‒ jogszabályban meghatározottak szerint vagy erre vonatkozó megállapodás alapján a 

közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokat bonyolít 
le az első pontban meghatározott szerv, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá 
tartozó más költségvetési szerv, az azok vagyonkezelésébe tartozó, többségi állami 
tulajdonban álló gazdasági társaság és a Kormány által alapított közalapítvány, mint 
ajánlatkérők részére; 

‒ végzi a központosított közbeszerzési normatíva rendszerének meghatározásával, 
módosításával összefüggő előkészítő feladatokat; 

‒ végzi az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított 
juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendeletben 
meghatározott feladatokat; 

‒ ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító 
okirat vagy az irányító szerv vezetője, az irányítási jogokat gyakorló kormányzati 
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter a hatáskörébe utal; 

‒ szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén más költségvetési szervekkel 
megállapodást köthet.  

 
A 2016. évi változások 
 
2016. évben a KEF feladatköre a jelentős számú háttérintézmény minisztériumi beolvadása 
következtében nagymértékben bővült. Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat több központi 
hivatal, illetve központi költségvetési szerv megszüntetéséről rendelkezett, és ezen feladatok 
végrehajtására kiadott jogszabályok értelmében 2016. szeptember 1-jei, illetve 2017. január 1-
jei hatállyal a minisztériumokba kerülő feladatok vonatkozásában az érintett intézmények 
ellátási, vagyonkezelési feladatait a KEF végzi.  
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További változást jelent, hogy az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján a KEF került kijelölésre a 
Nemzeti Akkreditáló Hatóság gazdasági feladatainak ellátására, továbbá megállapodás alapján 
végzi az üzemeltetési feladatokat.  
 
Megkezdődött a KEF Irányító és logisztikai bázisának beruházása a XIII. kerület Szabolcs 
utcában. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A KEF 2016. évi költségvetése 16 247,3 millió forint kiadási főösszeggel került jóváhagyásra. 
Az eredeti előirányzat év végére 37 651,7 millió forintra növekedett, a teljesítés pedig 
20 914,5 millió forintban realizálódott. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 16 747,0 16 247,3 16 247,3 37 651,7 20 914,5 124,9 55,5 
ebből 
személyi 
juttatás 

2 237,2 2 568,1 2 568,1 2 902,5 2 657,6 118,8 91,6 

Bevétel 10 517,2 5 817,9 5 817,9 20 818,6 18 622,1 177,1 89,4 

Támogatás 9 149,4 10 429,4 10 429,4 12 601,2 12 601,2 137,7 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

1 312,3 0,0 0,0 4 231,9 4 231,9 322,5 100,0 

Létszám (fő)  620** 689* 689 734 726** 117,1 98,9 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

16 247,3 5 817,9 10 429,4 2 568,1 689 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 361,0 0,0 361,0 62,6 22 

Más fejezettől átcsoportosítás           

= 2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján IM és 
Miniszterelnökség fejezettől 

228,3 0,0 228,3 8,7 0 

= 1589/2016. (X. 27.) Korm. 
határozat alapján Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal megszűnésével 
összefüggésben Miniszterelnökség 
fejezettől 

49,7 0,0 49,7 20,0 22 

=1682/2016. (XI. 29.) Korm. 
határozat alapján 
Miniszterelnökség fejezettől  

40,0 0,0 40,0 0,0 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= prémiumévek programmal 
összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet 
alapján 

13,4 0,0 13,4 10,6 0 

= foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

28,7 0,0 28,7 22,6 0 

Átvétel intézménytől fejezeten belül           

= 2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján 

0,9 0,0 0,9 0,7 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 2 564,2 753,4 1 810,8 20,2 17 

Bevétel 747,2 747,2 0,0 0,0 0 

Másik fejezetet érintően           

Átvétel intézménytől           

= Miniszterelnöki Kabinetiroda (a 
továbbiakban: MK) fejezet terhére 

611,6 0,0 611,6 1,3 0 
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= Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal terhére 

117,8 0,0 117,8 3,3 0 

= NFM fejezet terhére 48,3 0,0 48,3 1,2 0 

= Országgyűlés fejezet terhére 8,8 0,0 8,8 0,0 0 

= Külgazdasági és 
Külügyminisztérium (a 
továbbiakban: KKM) fejezet 
terhére 

46,2 6,2 40,0 4,2 6 

=  EMMI fejezet terhére 115,7 0,0 115,7 8,8 11 

= Belügyminisztérium fejezet 
terhére 

50,0 0,0 50,0 0,0 0 

NGM fejezeten belül           

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

116,8 0,0 116,8 0,0 0 

Átvétel intézménytől 701,8 0,0 701,8 1,4 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  18 479,2 18 479,2 0,0 251,6 6 

Bevétel   14 247,3 14 247,3 0,0 284,6 6 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -104,0 0 

Maradvány 4 231,9 4 231,9 0,0 71,0 0 

2016. évi módosított előirányzat 37 651,7 25 050,5 12 601,2 2 902,5 734 

 
A módosított előirányzat jelentős (131,7 %-os) emelkedése az alábbi okokra vezethető vissza: 

2016. évben a KEF ellátotti köre bővült. Az önként csatlakozó és az alaptevékenység körébe 
tartozó ellátott intézmények igényei speciálisabbá váltak. További feladat növekedést jelentett 
az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján egyes intézmények minisztériumi 
szervezetekbe történt integrálódása, mely a KEF ellátási feladatainak növekedéséhez vezetett.  
 
Az integráció során az alábbi intézmények szűntek meg és olvadtak be a minisztériumokba: 
− Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet (továbbiakban: CSINI) 
− Türr István Képző és Kutató Intézet (a továbbiakban: TKKI) 
− Közlekedésbiztonsági Szervezet (a továbbiakban: KBSZ) 
− Balassi Intézet 
− Közigazságügyi és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH). 
 
2016. évben mind az ingatlan-, mind a gépjármű üzemeltetés, mind pedig a szervezeti ellátás 
területén jelentősen növekedtek a KEF feladatai és ezzel együtt a költségei. 
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Létszám 
 
Az eredeti intézményi költségvetés 2016. évben az ellátotti kör nagyságához igazodóan 
689 főben határozta meg a létszámkeretet, mely a KEF tevékenységének folyamatos bővülése 
következtében 734 főre növekedett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 726 fő volt.  
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 2 568,1 millió forint, a módosított előirányzat  
2 902,5 millió forint, a teljesítés pedig 2 657,6 millió forintban alakult. A módosított 
előirányzat növekedés mértéke 13,0 %-os az eredeti előirányzathoz képest, azaz 
összességében 334,4 millió forinttal emelkedett. 
 
Kormányzati hatáskörben 62,6 millió forinttal növekedett az előirányzat, 
a 2018/2015. (III. 29.) Korm. határozat, az 1589/2016. (X. 27.) Korm. határozat alapján, 
valamint az átcsoportosított 2016. évi kompenzációval összefüggésben. 
 
A 20,2 millió forint fejezeti hatáskörben történt módosítás főbb tételei: 
‒ 3,3 millió forint került átcsoportosításra a Nemzeti Kutatási, fejlesztési és Innovációs 

Hivatallal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) részére megállapodás alapján a rögzített 
feladatok elvégzése céljából.  

‒ Az NFM 0,7 millió forintot biztosított a KBSZ jogutódlással az NFM-be történő 
beolvadása miatt. 

‒ A KKM a Balassi Intézet megszűnésével kapcsolatos megállapodás értelmében 
4,2 millió forintot  biztosított a megnövekedett ellátási feladatai fedezetére. 

‒ Az EMMI 8,8 millió forintot csoportosított át a TKKI és a CSINI EMMI-be történő 
beolvadásával összefüggésben. 

 
Az intézményi hatáskörben végrehajtott 251,6 millió forint összegű emelés a maradvány, 
valamint a többletbevétel előirányzatosításából adódott.  
 
A teljesítés döntő többségét, 77,3 %-át a törvény szerinti illetmények alkotják. Készenléti, 
ügyeleti díjra 96,8 millió forintot, jubileumi jutalmakra 22,6 millió forintot, költségtérítésekre 
130,0 millió forintot fordítottak. Az egyéb külső személyi juttatások kiadása 20,9 millió 
forintban alakult.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
2016. évben ezen a jogcímen számolták el a szociális hozzájárulási adót, a rehabilitációs, az 
egészségügyi és a táppénz hozzájárulást, valamint a munkáltatót terhelő személyi 
jövedelemadót.  
 
Az eredeti előirányzat 739,0 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban – összesen 134,2 millió forinttal növekedett. A 
tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 755,3 millió forintot tett ki. A 
kiadások a módosított előirányzathoz képest 86,5 %-ban teljesültek.  
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Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2016. évi előirányzata 10 840,1 millió forint volt. A módosított előirányzat 
16 582,2 millió forintra növekedett, a teljesítés 14 833,7 millió forintban realizálódott. 
 
Kormányzati hatáskörben történt 241,6 millió forint összegű módosítás, mely a 2018/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat szerinti 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 27. szám alatti könyvtár 
szakmai üzemeltetésére és az 1054 Budapest, Báthory utca 12. szám alatti ingatlan bérleti 
díjára, valamint az 1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján a KIH megszűnésével 
kapcsolatos dologi kiadásokra nyújt fedezetet. 
Fejezeti hatáskörű módosítás 2 339,8 millió forint összegben történt, melynek főbb tételei: 
‒ NKFIH-NGM-KEF között létrejött megállapodás értelmében az NKFIH 113,5 millió 

forint összegű forrást biztosít a KEF részére műszaki és irodai ellátási, valamint 
gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások nyújtása érdekében. 

‒ Az MK, az NGM és a KEF között létrejött megállapodás alapján forrás 
átcsoportosításra került sor az MK ingatlanüzemeltetési szolgáltatás fedezetének 
biztosítása érdekében (275,8 millió forint, majd 224,2 millió forint). 

‒ Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat szerint végrehajtott szervezeti integráció 
alapján  
= az NFM-mel a KBSZ jogutódlással az NFM-be történő beolvadása miatt (26,7 

millió forint),  
= KKM-mel a Balassi Intézet szeptember 1-jei határidővel a KKM-be történő 

beolvadásával összefüggésben (40,8 millió forint), valamint  
= az EMMI-vel a TKKI, valamint a CSINI megszűnése kapcsán (36,0 millió forint) 
kötött megállapodások értelmében összesen 103,5 millió forint került az intézmény 
részére biztosításra a megszűnt intézmények minisztériumba történt beolvadása miatt.  

‒ A BM – megállapodás alapján – 50,0 millió forintot biztosított a BM épületében 
elvégzett átalakítási munkálatok költségeinek biztosítása céljából.   

‒ Az irányító szerv a Fejezeti általános tartalék terhére 110,8 millió forint forrást 
biztosított az intézmény részére a  papír és az irodaszerek, illetve gépjárművek hajtó- és 
kenőanyagainak többletkiadásaira.   

‒ A szolgáltatási szerződések alapján ellátott szervezetek utólagos költségelszámolásából, 
az előre nem tervezhető biztosítási és kártérítési bevételekből, valamint a központosított 
közbeszerzési tevékenységből, illetve a tárgyi eszközök értékesítéséből származó 
többletbevételből 387,8 millió forintot fordítottak karbantartásra és az ingatlanok 
üzemeltetésének többletköltségeire. 

‒ A gépjármű állomány karbantartási és fenntartási kiadásaira, valamint az ingatlanok 
üzemeltetésének többletköltségeire a többletbevételből 359,4 millió forint került 
előirányzatosításra.  
 

Kiadási többletként jelentkezik, hogy a nemzetközi szervezetek − ENSZ Gyermekalapja 
(továbbiakban: UNICEF) Globális Szolgáltató Központjának, ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága (továbbiakban: UNHCR) − budapesti elhelyezését biztosító ingatlanbérletek 
mellett a Nemzetközi Vöröskereszt (továbbiakban: IFRC) elhelyezése is szükségessé vált. 
Tekintettel arra, hogy az UNICEF és az UNHCR ellátási költségei csak részben épültek be a 
költségvetésbe, az IFRC pedig egyáltalán nem, így ezen feladatok ellátásához az irányító 
szerv a maradványfelhasználás keretében biztosított forrást.   
 

Intézményi hatáskörben 3 160,7 millió forint összegű módosítás történt, mely a maradvány és 
az uniós források előirányzatosításából eredt. 
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A dologi kiadások felhasználása az alábbiak szerint történt.  
 
Készletbeszerzésre 789,7 millió forintot költöttek, melynek 89,6 %-át az üzemeltetési 
anyagok beszerzése tette ki. A hajtó- és kenőanyagok kiadásainak növekedése a gépjárműpark 
bővülése miatt keletkezett. A szolgáltatási kiadások teljesítése 10 390,3 millió forint volt, 
melynek jelentősebb tételei: közüzemi díj 1 231,0 millió forint, bérleti és lízing díjak 2 373,3 
millió forint, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 875,9 millió forint, valamint az egyéb 
szolgáltatások 4 725,0 millió forint.  
 
Kommunikációs kiadásokra 64,3 millió forintot fordítottak, melynek döntő részét, azaz 60,9 
millió forintot az informatikai szolgáltatások igénybevétele jelentette. Kiküldetésekre, reklám- 
és propaganda kiadásokra 9,2 millió forintot fordítottak, az áfakiadások 2 893,3 millió 
forintban realizálódtak.  
 
A dologi kiadások előirányzatán 1 748,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
Beruházások 
 
A beruházások eredeti előirányzata 665,1 millió forint, a módosított előirányzat 15 283,6 
millió forint, a teljesítés 1 481,6 millió forintban realizálódott. 
 
Fejezeti hatáskörű módosítások keretében 138,8 millió forinttal növekedett az előirányzat az 
alábbi főbb módosítások miatt: 
‒ Az MK – megállapodás alapján – összesen 110 millió forintot adott át ingatlanjainak 

karbantartására.  
‒ Az NFM az 1101 Budapest, Gyorskocsi u. 5-7 szám alatti irattára felújítására 10,6 

millió forintot biztosított, valamint további 9,5 millió forintot adott át az intézmény 
részére a KBSZ megszűnése miatt. 

 
Intézményi hatáskörben 14 479,7 millió forint összegű emelés történt a 2015. évi maradvány 
és KEHOP forrás terhére: 
‒ EMMI épületének klimatizálása és konferenciaterem kialakítása, 
‒ Gépjárműbeszerzés, 
‒ Sokszorosító gépek homogenizációja, 
‒ Szabolcs utcai irányító- és logisztikai bázis építése, 
‒ KEF vagyonkezelésében lévő ingatlanok energiahatékonyságának növelését célzó 

beruházások. 
 
KEHOP-5.2.2 Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései elnevezésű uniós program 
keretében 2016. december 6-án a KEF részére átutalásra került 9 067,0 millió forint, mely 
fejlesztés teljesítése áthúzódik a 2017. és 2018. évre, így a 2016. évi maradvány tételek között 
szerepel. 
 
Szabolcs utcai irányító és logisztikai bázis pénzforgalmi teljesítése 2017. és 2018. évben 
várható. 
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Felújítás 
 
Az eredeti előirányzat összege 1 430,0 millió forint volt, melyet az alábbi előirányzat-
változások módosítottak. 
 
Kormányzati hatáskörben az 1682/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján ME fejezet terhére 
az 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22. szám alatti ingatlanban és az ME egyéb 
telephelyein történő átalakítási munkálatok elvégzése érdekében 40,0 millió forint került az 
intézmény részére biztosításra.   
 
Fejezeti hatáskörben 59,7 millió forint került átcsoportosításra az EMMI terhére a 
használatukban lévő egyes ingatlanok felújítása érdekében, megállapodás alapján. 
 
Saját hatáskörben 475,3 millió forinttal növekedett az előirányzat, mely részben a maradvány, 
részben a KKM ingatlan felújítására átadott forrás előirányzatosításából adódott.  
 
Összességében a módosított előirányzat a fentiek alapján 2 005,0 millió forintban alakult, a 
pénzügyi teljesítés 1 181,1 millió forintban realizálódott. Az áthúzódó munkálatok befejezése 
és elszámolása indokolja az alacsony pénzügyi teljesítést. A felhasználás a megkötött 
szerződések szerint folyamatosan történik. 
 
Bevételek 
 
A bevételek eredeti előirányzata 5 817,9 millió forint volt, mely az év során 20 818,6 millió 
forintra módosult, a teljesítés 18 622,1 millió forintban realizálódott az uniós pályázatok 
utófinanszírozása miatt.  
 
A működési többletbevétel keletkezésének oka egyrészt, hogy az önként csatlakozó 
intézményeknek történő továbbszámlázásból fakadó bevételek realizálása. A legjelentősebb a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap ellátásából származó bevétel.   
 
A többletbevétel részét képezik még a 2015. évben kiszámlázott, de csak a 2016. évben 
befolyó bevételek, a késedelmi kamatok, valamint a biztosító által fizetett kártérítések.  
 
2016. évben összesen 747,2 millió forint többletbevétel felhasználása került engedélyezésre a 
szolgáltatási szerződések alapján ellátott szervezetek utólagos költségelszámolása, az előre 
nem tervezhető biztosítási és kártérítési bevételek, valamint a központosított közbeszerzési 
tevékenységből származó bevétel keletkezése miatt.  
 
Az NGM-től saját bevétel terhére (a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és a működési célú átvett 
pénzeszközök előirányzat terhére) 750,0 millió forint került biztosításra a KEF részére bevétel 
terhére. Ezen összeg a takarítási szerződések egységárának növekedése, gépjárművezetők 
foglalkoztatása, elavult beléptető rendszerek felújítása, valamint a nemzetközi szervezetek – 
UNICEF Globális Szolgáltató Központjának, UNHCR és az IFRC – budapesti elhelyezése 
költségeinek fedezetére biztosított forrást.  

Az intézményi hatáskörben történt módosítás a maradvány-átadásból, valamint az uniós 
forrásokból adódott.  
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Támogatás 
 
A támogatás összegét a költségvetési törvény 10 429,4 millió forintban állapította meg, mely 
az év során a fenti változások hatására 12 601,2 millió forintra módosult.  
 
A növekedést az ellátott szervezetekkel háromoldalú előirányzat átadási megállapodások 
megkötése, illetve az integráció miatt megszűnő intézmények előirányzatainak átvétele 
okozta. 
 
Követelések 
 
A költségvetési évben esedékes követelések nyitó állománya 35,1 millió forint, míg a záró 
állománya 70,3 millió forint volt, ami 100,2 %-os emelkedést jelentett. A költségvetési évet 
követően esedékes követelések is jelentősen 171,7 millió forinttal emelkedtek, ami 80,7 %-os 
növekedést eredményezett. 
 
A változást egyrészt a közbeszerzési díjak csökkenése, másrészt a bevételeknél már korábban 
említett Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal kapcsolatos őrzési feladatok 
ellátásával kapcsolatos jelentős összegű továbbszámlázott szolgáltatások növekedése okozta. 

A követelések behajtására tett intézkedések során a KEF egyenlegközlőket kétszer, míg 
fizetési felszólításokat négy alkalommal küldött a lejárt tartozással rendelkező partnereinek. 
Ezt követően a szükséges jogi intézkedések megtétele is megtörtént. 
 
A korábbi évek követelésállományának felülvizsgálata során megtörtént a követelések 
minősítése és az értékvesztések elszámolása. 
 
A 2016. év végi értékelés során áttekintésre került a korábbi évek értékvesztés elszámolása, 
melynek eredményeképpen a 43,9 millió forint korábbi értékvesztés visszaírásra került.  
 
A kivezetett követelések jellemzően az alábbi típusokból került ki: közbeszerzési díjakkal, 
lakásbérbeadással, szállásférőhely-használattal kapcsolatos követelésekből, valamint a 
bírságokból és egyéb kiszámlázott díjakból. 

 
Maradvány  
 
A 2015. évi maradvány összege 4.231,9 millió forint, mely az alábbi tételekből tevődött 
össze: 
‒ Szabolcs utcai irányító és logisztikai bázis: 3 518,9 millió forint 
‒ Kecskemét Ipoly u. felújítása: 170,9 millió forint 
‒ Intézményi maradvány: 106,6 millió forint 

 
Kecskemét Ipoly utca felújítására vonatkozó, valamint az intézményi kötelezettségvállalások 
maradványaként jelentkező összeg pénzforgalmi teljesítése 2016. június 30-ig megtörtént. A 
Szabolcs utcai logisztikai bázis építésére vonatkozóan, az építési munkálatok elhúzódása 
miatt, a 2017. és 2018. évben várható a pénzügyi teljesítés. 
 
A 2016. évi maradvány – a fentiekben részletezettek alapján – az alábbiak szerint alakul: 
‒ Szabolcs utcai logisztikai bázis 3.954,9 millió forint 
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‒ KKM ingatlan felújítása 635,0 millió forint 
‒ BM ingatlan felújítás 25,6 millió forint 
‒ EMMI ingatlan felújítás 66,0 millió forint 
‒ EMMI klimatizálás 350,0 millió forint 
‒ KEHOP-5.2.2 9.067,0 millió forint  
‒ Nemzetközi szervezetek ellátása 30,6 millió forint 
‒ Gyorskocsi u. irattár felújítása 10,5 millió forint 
‒ Sokszorosító gépek homogenizációja 168,8 millió forint 
‒ Rippl-Rónai utcai épület felújítása 1,1 millió forint 
‒ Intézményi maradvány 230,9 millió forint  

 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 
A KEF mérlegfőösszege 2016. évben 65 934,2 millió forint, amely 19 417,4 millió forinttal, 
azaz 41,7 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva.  
 
Ennek fő oka eszköz oldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékének 
8 686,5 millió forintos, a pénzeszközök 10 221,6 millió forintos, a követelések 332,3 millió 
forintos, az aktív időbeli elhatárolások 433,3 millió forintos növekedése és a készletek 56,3 
millió forintos, valamint az egyéb sajátos elszámolások 200,0 millió forintos csökkenése. 
 
A mérleg forrás oldalának változásai között jelentős a kötelezettségek 179,8 millió forintos és 
a passzív időbeli elhatárolások 9 637,3 millió forintos növekedése. 
Az eszköz és forrás oldali mérlegtételek változása így a saját tőkénél együttesen 
9 600,3 millió forintos növekedést jelentett. 
 
A saját tőke változásának legjelentősebb okai: 
‒ A befektetett eszközök 8 686,5 millió forintos növekedését az 

1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során a KEF ellátási körébe tartozó, 
a minisztériumokba jogutódlással integrálódó intézmények tárgyi eszköz vagyonának 
átvétele okozta. Az így átvett ingatlanok nettó értéke 2 896,1 millió forintos, egyéb 
tárgyi eszközök nettó értéke 84,5 millió forint volt. 

‒ Az integrációhoz nem kapcsolódó, MNV Zrt.-től átvett vagyonkezelői jog nettó értéke 
5 098,1 millió forint, egyéb tárgyi eszközöknél 139,8 millió forint volt. 

‒ A 2016. év során 2 662,7 millió forint tárgyi eszköz beszerzés és felújítás valósult meg, 
amely növelte az intézmény vagyonát. 

‒ A befejezetlen beruházások értéke 1 510,5 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb 
tétel a Szabolcs utcai Logisztikai Központ megkezdett építése (605,1 millió forint), a 
Raoul Wallenberg Szakközépiskolával kapcsolatos feladatok (375,7 millió forint), 
valamint a raktáron lévő új irodai eszközök állománya (392,8 millió forint) volt. 

‒ 2016. évben a terv szerinti értékcsökkenés 1 689,1 millió forint, a teljesen leírt eszközök 
bruttó értéke 17 248,0 millió forint volt. 

‒ A pénzeszközök jelentős növekedését a KEHOP projekt elszámolására átvett 9 067,0 
millió forint támogatási előleg okozta. 

‒ A követelések, a kötelezettségek, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolások 
egyaránt növekedtek. A követelések növekedése a beruházásra adott előlegek fedezetre 
átadott növekedésével, valamint az értékvesztés visszaírással magyarázható, míg  a 
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kötelezettségek növekedésének fő oka a költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek jelentős emelkedése. 

‒ A KEF a 2015. évben leselejtezett gépjárműveket árverés útján 2016. évben 
értékesítette, melyből 8,2 millió forint bevétel folyt be.  

‒ A KEF vagyon hasznosítás keretében ingatlan bérbeadást végez, melynek 2016. évi 
bevétele 103,8 millió forint volt, valamint tárgyi eszközeit adja bérbe (gépjármű és 
bútorzat), melynek eredményeként az elért bevétel 3,4 millió forint volt. 

 
Uniós feladatok  
 
A KEF 2016. évben két európai uniós projektet kezelt. 
 
1. KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek 

biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai 
ellátásánál” projekt 
 

A projekt célja, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban az európai uniós operatív 
programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében a 
programokat végrehajtók megfelelő színvonalú irodai ellátása, a szükséges szervezeti és 
technikai erőforrások biztosítva legyenek. A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 
a zavartalan üzemeltetést és ellátást biztosítja négy minisztériumban (Miniszterelnökség, 
NFM, NGM, EMMI). A 2016. évben felhasznált összeg 2 769,9 millió forint volt. 

 
2. KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által 

üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” projekt 
 
A kormányzati épületek energetikai felújítására 2016. évben támogatási előlegként befolyt 
összeg 9 067,0 millió forint volt, amelyre kötelezettségvállalás és pénzügyi teljesítés nem 
történt.  
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06. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
 
Törzskönyvi szám: 830733 
Honlapjának címe: https:/www.nive.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenységek 
 
A Kormány állami szakképzési és felnőttképzési szervként jelölte ki az NSZFH-t, a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvényben, valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének 
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényben foglaltak szerint.  Az NSZFH a szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő 
központi költségvetési szerv. 
 
A hivatal a működését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2016. (X. 12.) NGM utasítás, valamint az Alapító 
Okiratban foglaltak szerint végzi.  
Főbb tevékenységei:  
− közreműködik a szakképzésre, a szakképzési hozzájárulásra, a szakképző intézmények 

fenntartására, a felnőttképzésre és a köznevelés rendszerén belül a szakképzésre 
vonatkozó jogszabályok előkészítésében, 

− ellátja a szak- és felnőttképzési tevékenység, a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő 
személyek képzésének szakmai és módszertani fejlesztését, valamint az elemzési és 
értékelési feladatokat, 

− végzi a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozza, gondozza és kiadásra 
előkészíti a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, 
kidolgozza az Országos Képzési Jegyzék tervezetét, és harmonizálja a nemzetközi 
szintezési és foglalkozási rendszerekkel, ellátja a szakképzési kerettantervek és az 
országos modultérkép fejlesztését a gazdasági kamara hatáskörébe tartozó 
szakképesítések kivételével, 

− fejleszti az EU tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő 
együttműködést, részt vesz hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési 
kutatásokban,  

− működteti a tájékoztatási szolgálatot, a felnőttképzési információs rendszert és a 
céginformációs központot, valamint online módon a Magyar Nemzeti Observatory 
irodát és a Nemzeti Referencia és Koordinációs Pontot, 

− ellátja a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács, a Nemzeti Képesítési Bizottság, 
valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács titkársági feladatait és 
működteti a Felnőttképzési Szakértői Bizottságot, 

− koordinálja a szakközépiskolai szakmai érettségi tantárgyak követelményének és a 
szakmai érettségi tételeknek az egységes elvek szerinti kidolgozását, 

− végzi egységes eljárásrend szerint a szakmai vizsga szervezésével és tartalmi 
kidolgozásával kapcsolatos feladatokat (törzslapnyilvántartás, vizsgaközpont 
működtetése, vizsgabizottság kijelölés, vizsgatétel készítés és expediálás (szóbeli, 
írásbeli, gyakorlati), eljárásrend kialakítása), 

− kialakítja és gondozza az országos szakképzési névjegyzék – vizsgaelnöki, a 
vizsgabizottsági és a szakértői – adatbázisát, és a felnőttképzési szakértői névjegyzéket, 
gondoskodik a nyilvánosságra hozatalukról, 
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− kidolgozza és gondozza az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer alapján 
a felsőoktatásba átvihető kreditrendszer egységes alapelveit,  

− ellátja a felnőttképzési szakértői tevékenység engedélyezésével és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatokat, 

− tervezi és szervezi az EU pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból támogatott 
egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását, valamint az NFA 
képzési alaprészéből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, szakmai 
felügyeletet lát el és támogatást vagy ösztöndíjat folyósít, 

− működteti a szakmai érettségi tételkészítő bizottságokat, biztosítja a szükséges 
vizsgafelügyeletet, 

− koordinálja az országos szakmai tanulmányi versenyek írásbeli vizsgatételeinek 
kidolgozását,  

− minősíti a szakképzéshez és felnőttképzéshez kapcsolódó tankönyvek, tanulmányi 
segédletek, kiadványok fejlesztését,  

− végzi az NFA képzési alaprész lebonyolításával összefüggő feladatainak finanszírozását 
és lebonyolítási feladatait, továbbá az ehhez kapcsolódó támogatási szerződésekhez 
tartozó feladatokat, 

− koordinálja a szakmai és vizsgakövetelmények egységes alapelvek alapján történő 
fejlesztését,  

− fejleszti a szakképzési kerettanterveket, 
− ellátja a 44 SZC feletti középirányítói feladatokat, valamint a Nemzeti Képesítési 

Bizottság titkársági feladatait. 
 

A Hivatal több kiemelt uniós projektet működtet, amelyek a 2016. évi gazdálkodására jelentős 
hatással voltak. Továbbá az NSZFH részére az NFA képzési alapjából 2016. év során átadott 
forrás is finanszírozta az intézmény szakmai tevékenységét.  

 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvény 1 311,5 millió forintban állapította meg az NSZFH 2016. évi kiadási 
előirányzatát. A támogatási előirányzata 525,1 millió forint, a tervezett bevétele 786,4 millió 
forint, a létszám kerete 85 fő volt. 
 
Az évközi változások eredményeként az NSZFH 2016. évi módosított kiadási előirányzata 
27 648,1 millió forint lett, melyből 3 954,1 millió forint teljesült pénzügyileg. Tekintettel arra, 
hogy az NFA-ból év végén került forrás átadásra, valamint az uniós források biztosítása 
szintén év végén történt, így a felhasználás és az elszámolás a következő évre/évekre 
húzódott. 
 
Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 179,0 millió forinttal, fejezeti 
hatáskörben 253,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 25 903,8 millió forinttal 
emelték meg az NSZFH kiadási előirányzatát. 
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Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2 042,3 1 311,5 1 311,5 27 648,1 3 954,1 193,6 14,3 
ebből 
személyi 
juttatás 

675,2 596,4 596,4 8 211,8 1 375,8 203,8 16,8 

Bevétel 2 557,7 786,4 786,4 24 397,4 24 084,2 941,6 98,7 

Támogatás 1 123,4 525,1 525,1 957,9 957,9 85,3 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

654,0 0,0 0,0 2 292,8 2 292,8 350,6 100,0 

Létszám (fő)  116** 85* 85 118 199** 171,6 168,6 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

1 311,5 786,4 525,1 596,4 85 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 179,0 0,0 179,0 138,2 33 

Más fejezettől átcsoportosítás           

= 2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján EMMI fejezetből 

178,2 0,0 178,2 137,6 33 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

0,8 0,0 0,8 0,6 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 253,8 0,0 253,8 10,0 0 

NGM fejezeten belül           

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

116,3 0,0 116,3 10,0 0 

Átvétel intézménytől 137,5 0,0 137,5 0,0 0 
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− Intézményi hatáskörű módosítás  25 903,8 25 903,8 0,0 7 467,2 0 

Bevétel   23 611,0 23 611,0 0,0 7 044,1 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -1,0 0 

Maradvány 2 292,8 2 292,8 0,0 424,1 0 

2016. évi módosított előirányzat 27 648,1 26 690,2 957,9 8 211,8 118 

 
Létszám 
 
Az NSZFH 2016. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 85 fő volt, mely az év folyamán 
a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a 
továbbiakban: KLIK) központi szervében és a területi szerveiben foglalkoztatott egyes 
kormánytisztviselők, valamint a kapcsolódó források átadás-átvételéről szóló fejezetek közötti 
megállapodásnak megfelelően 33 fővel megemelkedett, ily módon a létszámkeret 118 főre 
módosult. A létszám az új SZMSZ hatálybalépését követően 246 főre módosult. A 2016. évi 
átlagos statisztikai állományi létszám 199 fő volt.  
 
Személyi juttatások 
 
A Hivatal költségvetése 2016. évben 596,4 millió forint előirányzatot biztosított személyi 
juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata 8 211,8 millió forintra növekedett.  
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében: 
 
A kormányzati hatáskörű módosítások 137,6 millió forint összegben történtek, a 2018/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti megállapodásnak megfelelően. További 
kormányzati hatáskörű átcsoportosítás 0,6 millió forint összegben történt a foglalkoztatottak 
2016. évi bérkompenzációjával összefüggésben. 
 
Fejezeti kezelésű előirányzat terhére 10,0 millió forint került biztosításra fejezeti hatáskörben 
az NSZFH részére. Az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 7 467,2 millió 
forinttal növelték az eredeti előirányzatot, mely tartalmazza az uniós forrás, valamint az előző 
évi maradvány összegét is (GINOP, NFA, nemzetközi kis projektek).  
 
A fenti módosítások hatására 8 211,8 millió forintra növekedett az előirányzat. Az eredeti 
előirányzatot jellemzően a projektekre befolyt bevételek növelték. 
 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
2016. évben a teljesítés 1 375,8 millió forintban realizálódott. A foglalkoztatottak személyi 
juttatása 1 028,1 millió forint volt, s ebből a törvény szerinti munkabér 806,7 millió forint. A 
külső személyi juttatások jogcímen a teljesítés 347,7 millió forint volt.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
2016. évben ezen a jogcímen számolták el a szociális hozzájárulás adót, az egészségügyi 
hozzájárulást, a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadót, a rehabilitációs hozzájárulást, 
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valamint a táppénz hozzájárulást. Az eredeti előirányzat 120,7 millió forint volt, mely év 
közben a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 1 410,7 
millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 357,3 millió forintban alakult. 
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2016. évi előirányzata 449,7 millió forint volt. A módosított előirányzat 
11 561,7 millió forintra növekedett, melyet döntően a projektekre befolyt összegek 
indokoltak. A teljesítés 1 281,3 millió forintban realizálódott.  
 
Az előirányzat kormányzati hatáskörben 3,9 millió forinttal növekedett, mely a 2018/2015. 
(XII. 29.) Korm. határozat alapján a KLIK központi szervében és a területi szerveiben 
foglalkoztatott egyes kormánytisztviselők, valamint a kapcsolódó források átadás-átvételéről 
szóló fejezetek közötti megállapodásnak megfelelően kapott az intézmény.  
 
Fejezeti hatáskörben 237,3 millió forinttal került növelésre az előirányzat, melyből a 
lebonyolító szervi feladatainak finanszírozását, valamint a Griffsoft Forrás DOT NET 
integrált program support és oktatási szolgáltatás fedezetét biztosították. 
 
Intézményi hatáskörben 10 870,8 millió forinttal növekedett az előirányzat, melyet az uniós 
projektek indokolnak.  
 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésekre 40,0 millió forintot, kommunikációs 
szolgáltatásokra 80,1 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 852,5 millió forintot költött az 
NSZFH.  A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 258,6 millió forintot tett 
ki, a kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 50,1 millió forintban realizálódtak. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
 
2016. évi költségvetési törvény e soron nem tartalmazott előirányzatot. Az év folyamán a 
módosított előirányzat 5 190,7 millió forintban alakult, a pénzügyi teljesítés 213,1 millió forint 
volt. 
 
Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata az NFA projektek visszafizetési 
kötelezettségeit és a GINOP 6.1.2.-15 kiemelt projekthez kapcsolódó, kifizetendő 
támogatások összegét tartalmazza. A GINOP 6.1.2.-15 kiemelt projekt bevétele 2016. évben 
folyt be. A pénzügyi teljesítés folyamatos, a projekt 2020-ban fejeződik be. 
 
Felhalmozási költségvetés 
 
Az NSZFH beruházási kiadások eredeti előirányzata 144,7 millió forint volt, a felújításokon 
nem szerepelt előirányzat. A beruházási kiadások előirányzata fejezeti hatáskörben 3,8 millió 
forinttal, intézményi hatáskörben 1 048,4 millió forinttal növekedett. Az egyéb felhalmozási 
célú kiadások előirányzata intézményi hatáskörben 76,3 millió forinttal került megemelésre. 
Felhalmozási kiadásokra az NSZFH 726,6 millió forintot fordított 2016. évben. 
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Bevételek 
 
A bevételek eredeti előirányzatát 786,4 millió forintban határozta meg a költségvetési 
törvény, a módosított előirányzat 24 397,4 millió forint, a teljesítés 24 084,2 millió forintban 
realizálódott. 
 
A működési bevételek eredeti előirányzata 786,4 millió forint, a teljesítés 310,9 millió 
forintban alakult. Bevétel a következő feladatokból keletkezett: 
− Felnőttképzési engedélyek elbírálása, 
− Felnőttképzési szakértői engedélyezési kérelmek elbírálása, 
− Nyomda működtetése, 
− Tankönyvek forgalmazása, 
− Tankönyvek minősítése, 
− Szakmai vizsgatétel készítése – iskolarendszeren kívül – más tárcák részére, 
− Iskolarendszeren kívüli moduláris és komplex írásbeli/interaktív szakmai vizsgatételek 

készítése, sokszorosítása, expediálása, 
− Vizsgaelnöki pályázatok fogadása, kezelése, előkészítése bírálatra, 
− Europass bizonyítvány-kiegészítők kiállítása, 
− A szakképzési és felnőttképzési tankönyvek könyvtári kölcsönzése, 
− Külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerési eljárásainak lefolytatása, 
− Képzőközpont üzemeltetése. 

 
Az NGM-től 300,0 millió forint – bevételi előirányzat terhére –  került átadásra az NSZFH 
részére a zavartalan működés érdekében. További bevétel növekedést okozott a projektek 
támogatói előlegének év végén történt átutalása.  
 
Támogatás 
 
A támogatás 2016. évi törvényi előirányzata 525,1 millió forint, az előirányzat az év során 
957,9 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:  
− a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 178,2 millió forint,  
− a foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjával összefüggésben 1226/2016. (V. 2.) 

Korm. határozat és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 0,8 millió forint, 
− 116,3 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás az SZC beruházások 

lebonyolítására,  
− előirányzat átcsoportosítás (SZC-k forrás supportja) 137,5 millió forint. 
 
Követelés 
 
Az NSZFH követelésállományának összege 11,3 millió forint, amely az előző évhez képest 
csökkenést mutat. 
 
Maradvány 
 
A 2015. évi maradvány összege 2 292,8 millió forint, melyből az NFA maradványa 
1 671,6 millió forint, GINOP projektek maradványa 44,3 millió forint, nemzetközi kis 
projektek maradványa 77,4 millió forint, valamint az informatikai és hírközlési szakképzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó – NFM-mel kötött – támogatási szerződés 
maradványa 11,4 millió forint. 
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A 2015. évi, projekteken kívüli költségvetési maradvány (488,1 millió forint) a személyi 
juttatásokra 170,8 millió forint, munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adóra 58,3 millió forint, dologi kiadásokra 237,8 millió forint, valamint egyéb felhalmozási 
célú támogatásokra 21,5 millió forint összegben került felhasználásra.   
 
Az NSZFH 2016. évi költségvetési maradványának összege 23 380,8 millió forint, amelyből a 
projekteken kívüli hivatali költségvetési maradvány 360,1 millió forint, a GINOP projektek 
maradványa 22 355,5 millió forint, az NFA maradványa 578,8 millió forint, a nemzetközi kis 
projektek maradványa 75,9 millió forint, valamint az Informatikai és hírközlési szakképzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó – NFM-mel kötött –  támogatási szerződés (IGF) 
maradványa 10,5 millió forint. 
 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 
A mérleg főösszege az előző évi 3 739,2 millió forint összegről 25 065,8 millió forintra 
növekedett.  
A befektetett eszközök összege 1 082,2 millió forintról 1 515,9 millió forintra növekedett. A 
pénzeszközök növekedése jelentős, 2 261,0 millió forintról 23 400,9 millió forintra 
emelkedett, melyet – többek között – az európai uniós pályázatokkal összefüggésben 
biztosított előlegek indokolnak.  
 
Az NSZFH az NFA-val és más állami szervekkel kötött támogatási/vállalkozási szerződés 
keretében további feladatellátásban, illetve a 2014-2020. évi európai uniós projektek 
megvalósításában vesz részt.  
 
NFA 
 
A Hivatal az NFA képzési alapjából a 2015. év és az azt megelőző évek feladatainak 
ellátására biztosított összegből 1 703,4 millió forintot használt fel. Ezen felül a 2016. 
költségvetési évben további 72,8 millió forintot került biztosításra különféle képzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek 
 
Nemzetközi projektek 
 
Refernet: A szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete Nemzeti 
Referenciapontjainak Támogatása 2016-2017 
EQAVET NRP:  A szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete Nemzeti 
Referenciapontjainak Támogatása 2016-2017 
NRK: Nemzeti Referencia Központ 
EPALE: A Felnőttkori Tanulás Elektronikus Platformja 
Erasmus+ VETSAT: Támogatás a tanulószerződések számának növelése érdekében: Ausztria 
– Magyarország 
Euroguidance: Euroguidance Magyarország 2017. 
INTERREG-Learning by Doing projekt: Gyakorlati Oktatás és Képzés 
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GINOP PROJEKTEK 
 
GINOP-6.1.1-15 kódszámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 
 
Projektgazda: A projekt konzorciumban valósul meg, konzorciumvezető a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, kiemelt konzorciumi tag a Belügyminisztérium, a 
konzorcium tagjai a konvergencia régiókbeli 18 megyei kormányhivatal. 
 
A támogatási kérelem benyújtása határidőben megtörtént. A projekt első Ajánlattételi 
felhívását, melynek eredményeként 2016. január 22-én közzétették az ehhez kapcsolódó 
Képzési jegyzéket, így ettől az időponttól kezdve a képzések indításának szakmai feltételei 
rendelkezésre álltak, az első képzések 2016. február 12-én, a támogatási szerződés aláírását 
követően indultak. A támogatási szerződés módosítására a 2016. évben pénzügyi és egyéb 
okok miatt 2 alkalommal került sor. 
 
GINOP-6.1.2-15 kódszámú „Digitális szakadék csökkentése” 
 
A Projekt és a szakmai megvalósítás előkészítése megtörtént. Háttér-informatikai rendszer 
(HIR) élesítése lezajlott. A projekt előkészítése során elkészült a megvalósíthatósági 
tanulmány, megtörtént a közbeszerzések előkészítése és elindítása, a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos felhívások elkészítése.  
 
A 2016. november 2.- 2016. december 31-i képzési időszakban a képző intézmények 117 db 
képzést valósítottak meg. A projekt keretén belül 2016. december 31-ig 236 db képző 
intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást. 
 
GINOP-6.2.1-VEKOP-15 kódszámú „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és 
Kompetenciamérése programjában” 
 
A szakmai feladatok az OECD által meghatározott ütemezés szerint történnek. Az 1. 
mérföldkő teljesítésre került a hatályos támogatási szerződésben foglaltak szerint, mely 
alapján a végleges magyar kérdőív elkészült, a kognitív eszközök meghatározásra kerültek. 

 
GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A szakképzést végzettség nélkül 
elhagyók számának csökkentése” 
 
A tevékenység keretében az alábbi beszerzések szakmai előkészítése, a specifikációk 
elkészítése valósult meg: 
− KRÉTA – Informatikai fejlesztés információszerzés, igények pontosítása.  
− Tematikus honlap fejlesztése – a műszaki, az üzleti és a megjelenési specifikáció 

elkészítése. 
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GINOP 6.2.4-VEKOP/16 - A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint 
tartalmának fejlesztése 
A projekt célja az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való 
igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai 
oktatás és a képzési rendszerek megerősítése és minőségének javítása többek között a 
készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a tananyagok kiigazítása, a 
munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a 
tanulószerződéses gyakorlati képzéseket − továbbfejlesztése.   
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07. cím Szakképzési Centrumok 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző 
intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 
146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet) 
alapján a szakképzési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből a 146/2015. (VI. 
12.) Korm. rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézményekből – SZC-k jöttek 
létre. 
 
A 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a KLIK-ből kiválással érintett 
köznevelési intézményekből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a 
költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint SZC-ket alapított. A közfeladat 
átvételére 2015. július 1-jével került sor. A kiválással érintett köznevelési intézmények 
tekintetében a KLIK jogutódja az SZC lett.  
2016. szeptember 1. napján – 2016/2017. tanév – a szakképzési centrumok száma 
változatlanul 44, a tagintézmények száma 379, mely 35 telephelyet és 736 feladatellátási 
helyet foglal magában. 
Az elhelyezkedéstől és a szakmai szerveződéstől függően 5-20 tagintézmény tartozik egy-egy 
SZC-hez. 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A 44 SZC feladatait az Alapító Okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltak szerint látja el. 
 
Az SZC-k fő feladata: 
− szakiskolai és szakközépiskolai nevelés-oktatás,  
− Szakképzési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás,  
− felnőttoktatás,  
− a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, 
− a nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek ellátása, 
− az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból 

támogatott egyes fejlesztési programok megvalósításának tervezése és szervezése.  
 
Az elmúlt egy éves működési időszak alapján megállapítható, hogy a szakképzési centrumok 
keretei között működő szakképző intézmények működése összehangoltabb és hatékonyabb. A 
szakképzési centrumok strukturáltsága biztosítja a megfelelő feladatelosztást, a szakképző 
intézmények egymással és a gazdasági partnerekkel való hatékonyabb együttműködését, a 
gazdasági változásokhoz, munkaerőpiaci igényekhez való rugalmasabb és gyorsabb 
alkalmazkodását. A szakképzési centrumok figyelemmel kísérik a területükön működő 
vállalkozások, a betelepülés előtt álló vállalkozások, a KKV szektor munkaerőpiaci igényeit, 
és ezek figyelembevételével alakítják ki tagintézményeik szakmastruktúráját. A 
szakmastruktúra kialakítása reflektál a helyi, kistérségi, területi (megyei) képzési igényekre. 
Az önálló költségvetési szervként működő szakképzési centrumok az elmúlt év során 
kialakították a központi munkaszervezet biztonságos és hatékony működtetéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket. 
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Fentiek alapján a szakképzési centrum feladatkörében ellátja:  
− az illetékességi területén a szakmai feladatokat, 
− a gazdálkodással összefüggő tevékenységeket, 
− koordinálja a beszerzéseket. 

 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A szakképzési centrumok 2016. évben nem rendelkeztek a költségvetési törvényben 
meghatározott eredeti előirányzattal.   
 
Törvényi módosítással a 2016. évi LXXVI. törvény alapján 14 753,3 millió forinttal 
emelkedett a kiadási előirányzatuk. 
 
Kormányzati hatáskörű módosítás alapján: 
− az EMMI fejezetből a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a KLIK-től történt 

átcsoportosítással 125 171,5 millió forint, 
− XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési 

befizetések cím, 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos 
önkormányzati befizetések jogcím alapján, 63,6 millió forint, 

− prémiumévek programmal összefüggésben, a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 
53,4 millió forint, 

− a foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjával összefüggésben, az 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat és az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 
447, 8 millió forint összeggel emelkedett a kiadási előirányzatuk. 
 

Fejezeti hatáskörű módosítások összesen 2 909,0 millió forinttal emelték meg az SZC-k 
előirányzatát. 
Ebből 7 SZC-nek keletkezett az eredeti előirányzaton felül felnőttképzésből többletbevétele, 
amelyet a fejezet a többletbevétel keletkezéséhez kapcsolódó kiadási előirányzatokra hagyott 
jóvá 218,5 millió forint összegben. 

 
Az EMMI és az NGM fejezetek között átcsoportosításra került: 

− a „Határtalanul! program” nyertes pályázataival összefüggő forrás biztosítása érdekében 
217,0 millió forint, 

− a Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázataival összefüggő forrás biztosítása 
érdekében 55,3 millió forint, 

− az „Út a szakmához” nyertes pályázataival összefüggő forrás biztosítása érdekében 
414,8 millió forint, 

− a KLIK fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési 
intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 
120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet) 
1/A. § (2) bekezdése értelmében 2016. július 1-jétől a Győri Szolgáltatási SZC-ből 
kivált és KLIK-be beolvadt telephely fenntartásához kapcsolódó források átadás 
16,1 millió forint,  

− a fenntartóváltással összefüggésben 15 tagintézmény, illetve telephely került átvételre a 
KLIK-től a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 1/A. § (1) és (4) bekezdése alapján 
2016. július 1-jétől, melyhez kapcsolódó forrás átvétele 1 814,6 millió forint.  
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NGM fejezeten belül a Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások elnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzatról történtek átcsoportosítások  
− 50,0 millió forint előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé a „Szakmák éjszakája” 

rendezvény költségeinek fedezete érdekében,  
− az elemi károkhoz kapcsolódó és balesetveszélyes épület-felújítások rendbehozatala 

érdekében 12 SZC részére 180,7 millió forint került átcsoportosításra, 
− 384,0 millió forint került támogatási szerződés keretében átadásra a Hódmezővásárhelyi 

SZC Cseresnyés Kollégiuma, valamint a Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (a továbbiakban: Ingatlanok) felújításának támogatására.  

 
Az SZC-k az NSZFH részére adtak át 137,5 millió forintot a Griffsoft Forrás DotNet integrált 
ügyviteli program support és oktatási szolgáltatás fedezetének biztosítására. 
 
Az SZC-k 2015. évi maradványának felhasználása 15 222,6 millió forint volt, mely 
többségében az NFA-ból felnőttoktatásra és szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra biztosított 
forrásból, valamint egyéb célhoz kötött források áthúzódásából származott. 
 
2016. évben saját hatáskörben 22 151,2 millió forint működési támogatással és 6 796,6 millió 
forint felhalmozási célra átvett pénzeszközzel növelték előirányzataikat az SZC-k. Az átvett 
pénzeszköz többsége a felnőttoktatásra és szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra az NFA-ból 
átvett forrás, de történt átvétel helyi önkormányzattól, alapítványtól, EU-s forrásból is. 
 
Az SZC-k 2016. évi módosított előirányzata 187 893,3 millió forint volt, melynek 80,7 %-a,  
151 622,9 millió forint került felhasználásra. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 50 817,7 0,0 14 753,3 187 893,3 151 622,9 298,4 80,7 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

33 663,2 0,0 6 706,7 98 675,0 90 139,7 267,8 91,4 

Bevétel 10 551,9 0,0 0,0 39 490,6 35 428,1 335,8 89,7 

Támogatás 55 488,3 0,0 14 753,3 133 180,1 133 180,1 240,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 15 222,6 15 222,6 0,0 100,0 

Létszám (fő)  25 954** 0 0 27 292 25 547** 98,4 93,6 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Módosítások jogcímenként           

− Törvényi módosítás 14 753,3 0,0 14 753,3 6 706,7 0 

= 2016. évi LXXVI. törvény 
alapján 

14 753,3 0,0 14 753,3 6 706,7 0 

− Kormány hatáskörű módosítás 125 736,3 10 000,0 115 736,3 79 499,7 26 669 

Más fejezettől átcsoportosítás           

= 2018/2015. (XII. 29.) Korm. 
határozat alapján EMMI fejezetből 

125 171,5 10 000,0 115 171,5 79 055,1 26 669 

= A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet terhére 
a Kvtv. 33. § (2) bekezdése szerint 

63,6 0,0 63,6 50,1 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= prémiumévek programmal 
összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet 
alapján 

53,4 0,0 53,4 41,9 0 

= foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

447,8 0,0 447,8 352,6 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 2 909,0 218,5 2 690,5 1 129,5 623 

Bevétel 218,5 218,5 0,0 49,3 0 

Másik fejezetet (EMMI-t) érintően           

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

422,2 0,0 422,2 13,9 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatra 
átcsoportosítás 

-7,4 0,0 -7,4 0,0 0 

Átadás intézménynek -16,1 0,0 -16,1 -10,3 -7 

Átvétel intézménytől 1 814,6 0,0 1 814,6 1 177,1 630 

NGM fejezeten belül           
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Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

614,7 0,0 614,7 12,3 0 

Átadás intézménynek -137,5 0,0 -137,5 0,0 0 

Átadás-átvétel címen belül 0,0 0,0 0,0 -112,8 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  44 494,7 44 494,7 0,0 11 339,1 0 

Bevétel   29 272,1 29 272,1 0,0 8 613,4 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -1 991,6 0 

Maradvány 15 222,6 15 222,6 0,0 4 717,3 0 

2016. évi módosított előirányzat 187 893,3 54 713,2 133 180,1 98 675,0 27 292 

 
Létszám 

Az SZC-k 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 25 547 fő. 
 
A feladatellátáshoz szükséges pedagógus létszámot az adott évre beiratkozott tanulók száma, 
az indítható osztályok összetétele, ennek alapján a tantárgyfelosztásban kiosztott tantervi órák 
alapján megállapított létszám adja. A pedagógusok létszáma tanévenként változhat, a 
tantárgyfelosztás alapján megállapított óraszámok függvényében. A tagintézmények 
tantárgyfelosztását a fenntartó hagyja jóvá minden tanév elején, így a szükséges pedagógusok 
és óraadók számát is. 
 
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a technikai dolgozók létszáma a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott tanulólétszám alapján kerül 
meghatározásra. 2016. évi évközi változások miatt a feladatellátáshoz szükséges létszámok 
aktualizálása az NSZFH bevonásával megtörtént.  

 
Személyi juttatások 
 
Az SZC-k személyi juttatásának módosított előirányzata többek között az alábbiakból 
adódott: 
− a 2016. évi LXXVI. törvény alapján 6 706,7 millió forint, 
− az EMMI fejezetből a 2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a KLIK-től történt 

átcsoportosítással 79 055,1 millió forint, 
− a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. cím, 3. Köznevelési 

intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések jogcím alapján, 
50,1 millió forint, 

− prémiumévek programmal összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján 41,9 
millió forint, 

− foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjával összefüggésben a 1226/2016. (V. 2.) 
Korm. határozat és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján 352,6 millió forint, 

− 7 SZC felnőttképzésből származó többletbevételének előirányzatosításából 49,3 millió 
forint, 
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− az EMMI fejezetből a „Határtalanul! programra” és a Nemzeti Tehetség Programra, 
összesen 13,9 millió forint,  

− a KLIK fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési 
intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) 
Korm. rendelet 1/A. § (2) bekezdése értelmében 2016. július 1-jétől a Győri 
Szolgáltatási SZC-ből kivált és a KLIK-be beolvadt telephely fenntartásához 
kapcsolódó személyi juttatás átadása 10,3 millió forint,  

− a fenntartóváltással összefüggésben 15 tagintézmény illetve telephely került átvételre a 
KLIK-től a 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 1/A. § (1) és (4) bekezdése alapján 2016. 
július 1-jétől, melyhez kapcsolódó személyi juttatás 1 177,1 millió forint,  

− a „Szakmák éjszakája” rendezvény költségeinek fedezete érdekében, a személyi 
juttatásra előirányzott összeg 12,3 millió forint, 

− a személyi juttatások előirányzatáról történt átadás a centrumok között, 112,8 millió 
forint, 

− intézményi hatáskörű előirányzat módosítás miatt (többletbevétel, maradvány, kiemelt 
előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítások) összesen 11 339,1 millió forint 
növekedés történt. 

 
Az SZC-k személyi juttatásának módosított előirányzata 98 675,0 millió forint, melynek 
91,4 %-a került kifizetésre 2016. évben. Törvény szerinti munkabérekre 78 414,3 millió 
forint, külső személyi juttatásként (megbízottak, óraadók) 6 106,8 millió forint került 
kifizetésre. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen 
biztosított volt az SZC-knél. A módosított előirányzat 26 373,4 millió forint, melynek 
kifizetése 91,1%-ban teljesült. 
 
Dologi kiadások  
 
Az SZC-k megalakulása óta ez az első év, amelynek alapján az intézmény szakmai 
feladatellátáshoz, üzemeltetéséhez és fenntartáshoz kapcsolódó kiadásaik, így a dologi 
kiadásaik is egy egész gazdasági évre értékelhetőek. 
A dologi kiadások volumenére hatással volt a felnőttképzési tevékenység ellátása, az 
intézményrendszer változása és a KLIK-től 2015. július 1-jei hatállyal átvett közüzemi 
szerződések megkötéséből és fizetési kötelezettségéhez kapcsolódó teljesítésből eredő 2016. 
évre áthúzódó hatás is. 
A szakközépiskolában a gyakorlati oktatáshoz szakmai anyagszükséglet kapcsolódik. Az 
SZC-knél 2015/2016. tanév 8 hónapjában és a 2016/2017. tanév 4 hónapjában 2 371,9 millió 
forintot fordítottak erre a célra a tervezett 4 218,2 millió forinttal szemben. 
Készletbeszerzésük összesen 4 386,9 millió forint volt, szolgáltatási kiadásokra 15 915,4 
millió forintot fordítottak az SZC-k. 
 
Az SZC-k a dologi kiadások előirányzatának emeléséhez kapott többletforrás túlnyomó részét 
(NFA forrás felnőttképzésre, EU-s projektek) az év végén kapták meg, ezért e forrásokból 
származó kifizetéseik egy része áthúzódik a következő évre. A dologi kiadások az SZC-knél 
40 389,5 millió módosított előirányzattal szemben 26 333,4 millió forintban teljesültek. 
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Ellátottak pénzbeli juttatása 
 

Az SZC-k tagintézményeiben tanuló szakközépiskolai tanulók több forrásból (NFA, Útravaló 
programok, Nemzeti Tehetség Program) szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. 
Ezek kiadása a beszámolás időszakában 3 777,0 millió forint volt, a 4 717,3 millió forint 
előirányzattal szemben. Ennek oka, hogy az ösztöndíjak a tanévre előre finanszírozásra 
kerülnek, a kifizetésük viszont a tanév sajátossága miatt, áthúzódik a következő évre is. 
 

Felhalmozási költségvetés  
 

Felhalmozási kiadásokat az SZC-k induló 2016. évi előirányzatai nem tartalmaztak. 
Miniszteri döntés alapján 5 111,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra 
az SZC-k tagintézményeinek felújítása céljára, mely költségvetési támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására – lebonyolító szervként – az NSZFH került kijelölésre. Ebből 
az összegből támogatási szerződés keretében 338 felújítási, állagmegóvási, korszerűsítési 
munkálat elvégzése valósul meg.  
 
Több SZC pályázott a tagintézményei ingatlanjainak korszerűsítésére EU-s forrásból, a 
KEHOP 5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” és KEHOP 5.2.1 
„Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” elnevezésű pályázatból. A 
megvalósításokra 2017. évben kerül sor. 
  
Az SZC-k a miniszteri döntéshez nem kapcsolódó, baleset és életveszély elhárítására fejezeti 
kezelésű előirányzatból igényeltek forrást 2016. évben összesen 564,7 millió forint 
összegben. 
A szakmai feladatellátáshoz szükséges legfontosabb felhalmozási kiadásokat és legsürgetőbb 
épületfelújításokat − tekintettel a felnőttoktatás normatív elszámolási módjára − a dologi 
kiadások intézményi hatáskörű átcsoportosításával oldották meg.  Az SZC-k ennek 
köszönhetően vásárolhattak számítástechnikai eszközöket, szakmai nagyértékű 
berendezéseket, mellyel az oktatás színvonalának emeléséhez járultak hozzá. 
 
Beruházási kiadások 3 019,2 millió forint összegben valósultak meg, míg a felújítási kiadások 
1 295,0 millió forintban teljesültek. A források biztosítása a beruházások és felújítások 
többségénél is az év végére tolódott ki, ezért azok megvalósítása áthúzódik a 2017. évre. 
 

Bevételek  
 
Az SZC-k működési bevétele 5 476,8 millió forintban realizálódott. A SZC-k működési 
bevétele elsődlegesen bérbeadásból, ellátási díjakból, továbbszámlázott szolgáltatási díjakból, 
valamint felnőttképzési tevékenységükből származott.  
 
Működési célú támogatás államháztartáson belülről 22 802,6 millió forint, míg a felhalmozási 
célú támogatás 6 796,6 millió forintban teljesült. A legnagyobb volumenű az átvett 
pénzeszközök körében az NFA-tól a felnőttoktatási tevékenység kiadásaira, a szakiskolai 
tanulmányi ösztöndíjakra (Szabóky Adolf ösztöndíj, szakképzési HÍD programok), valamint a 
projektek megvalósítására (GINOP, TÁMOP, ERASMUS) átvett források.  
 
A fentieken kívül az SZC-k vettek át pénzeszközt a helyi önkormányzatoktól, egyéb nonprofit 
szervezetektől meghatározott működési, illetve felhalmozási célra.  
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Több SZC pályázott és nyert a KEHOP 5.2.10, „Költségvetési szervek pályázatos 
épületenergetikai fejlesztései”, valamint a KEHOP 5.2.2.2 „Középületek kiemelt 
épületenergetikai fejlesztései” című pályázat keretében nyílászárók cseréjére, homlokzati 
szigetelésre, napelemek felszerelésére. 
 
A központi, irányító szervi támogatás 133 180,1 millió forint teljesítéssel valósult meg.  
  
Maradvány  

 

Az SZC-knél képződött 2016. évi maradvány 32 207,9 millió forint, melyből 31 342,8 millió 
forint a kötelezettségvállalással terhelt és 865,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány összege. 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány az NFA felnőttoktatási keretéből, tanulmányi 
ösztöndíjból, EU-s pályázatból és egyéb célhoz kötött átvett pénzeszközök maradványából 
származik.                                                                                                                                                                                                                                                     
 

3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 

Az SZC-k többségének vagyona vagyonkezelési szerződés alapján áll rendelkezésre, eszközei 
a KLIK-től, illetve helyi önkormányzatoktól átadás-átvételi megállapodással átvett befektetett 
eszközökből és készletekből állnak. Az eszközök tulajdonosai többségében a helyi 
önkormányzatok, de állami tulajdonként jelenik meg az SZC-knél a  KLIK által a megyei 
intézményfenntartó központoktól átvett és a KLIK által aktivált vagyoni elem is. 
Az SZC-k az év végére 108 531,7 millió forint értékű befektetett eszközzel, 31 705,6 millió 
forint összegű pénzeszközzel rendelkeztek, mérlegfőösszegük 141 964,9 millió forint volt. 
A befektetett eszközök 2 235,5 millió forinttal, a pénzeszközök 16 747,5 millió forinttal, a 
mérlegfőösszeg 19 756,4 millió forinttal emelkedett, tekintettel az év közben átvett 
intézmények vagyonelemeire, az elvégzett beruházásokra, felújításokra és az év végén 
beérkezett átvett pénzeszközökre. 
A követelések összege 507,2 millió forinttal, a kötelezettségek összege 985,4 millió forinttal 
nőtt. A követelések behajtására az SZC-k a szükséges intézkedéseket megtették, 
kötelezettségeiket teljesítik. 
 

Pályázatok 
 

Az SZC-k számos hazai pályázat (különösen a Határtalanul, Út a szakmához, Nemzeti 
Tehetség Program) megvalósításában vettek részt. Kiemelkedő jelentőséggel bír az Arany 
János Programokban vállalt kötelezettség és az ehhez kapcsolódó feladatok megfelelő 
szakmai színvonalon történő ellátása.  
A KLIK-től több európai uniós pályázat került átvételre, részben megvalósításra, részben 
fenntartási feladatok ellátására, illetve a 2016. évben is indultak további pályázatok. Ezek 
közül a legjelentősebbek: 
− TÁMOP-3.1.4. C-14-2015 Egyéni fejlődés-kreatív közösség 
− TÁMOP-2.2.7. B-13 Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködés  
− TIOP-1.2.3.-11 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése  
− GINOP 5.1.1.-15 Út a munkaerőpiacra  
− GINOP 5.2.1-14/2015 Ifjúsági Garancia Program 

2175



 

 

− GINOP 5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 
− ERASMUS + pályázatok 2016. évi feladatainak megvalósításáról. 

= 16/KA102 Versenyképes szakmai ismeretek megszerzése idegen nyelvi 
környezetben,  

= 15/KA1VET/3317 Szakmai és idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése  
= CZ01-KA201 Stratégiai partnerség közoktatási témában, rövidtávú diákcsere, 

munkatársak rövid távú képzése  
= DE02-KA201 Stratégiai partnerség a fenntartható szakképzési oktatásért, 

− KEHOP 5.2.10 Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései  
− KEHOP 5.2.2. Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 
− GINOP 6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése. 
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08. cím Magyar Államkincstár  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329970 
Honlap: www.allamkincstar.gov.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a Kincstár 
előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, mely a 
Központból és 19 területi szervből áll.  
 
A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, amelynek 
működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja. 
A Kincstár jelentős szerepet tölt be továbbá az államháztartás pénzügyi információs 
rendszerében.  
 
A szervezeti feladatstruktúrában és feladatellátásban az alábbi főbb változások történtek: 
− A 2015. év végén élesben elindult új illetményszámfejtő rendszer (a továbbiakban: 

KIRA) bevezetésével összefüggésben 2016. január 1-jétől a központosított illetmény-
számfejtési körben számfejtett létszám több mint 1,0 millió munkavállalóra növekedett. 
2016. évben megkezdődött az illetmény-számfejtő centrumok kialakítása, mely alapján 
az addig Budapesten számfejtett intézmények egy része vidéki számfejtő helyekre 
került telepítésre. A 2016. évi jogszabályi változások átvezetésre kerültek a KIRA 
rendszerben. 

− Több jelentős változás kapcsolódott a Kincstár pénzforgalmi feladatellátásához is. 
Folyamatos az értékpapír kereskedési rendszer modernizáción, illetve 
jogszabálykövetésen alapuló fejlesztése. 2016 májusától egy ügyfél, majd 2016 
júniusától további öt pénzforgalmi számlavezetett ügyfél került migrálásra az új 
Kincstári Számlavezető Rendszerbe (a továbbiakban: KSZR). A központi back office 
szakterület tevékenysége további központi feladatkörökkel bővült: 
= Az országos intézményi valutaforgalmazáshoz és országos Prémium Euró Magyar 

Államkötvény forgalmazáshoz kapcsolódó euró valutaüzletkötés. 
= Az értékpapír-nyilvántartási számlával rendelkező ügyfelek részére küldendő 

értesítések/tranzakciós bizonylatok előállítása és elektronikus kézbesítése. 
= A 36/2015. (IX. 24.) MNB rendelethez kapcsolódó számlakivonat előállítása, 

valamint adatszolgáltatás elkészítése. 
− Az önkormányzatok és nem állami humánszolgáltatók finanszírozásával, ellenőrzésével 

kapcsolatos feladatok terén is jelentkeztek változások. 2016. július 1-től az egyházi, 
nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartókat a 
központi költségvetésből megillető támogatásokkal kapcsolatos másodfokú ügyekben a 
Kincstár jár el. 

− A Kincstár részt vesz az önkormányzati ASP 2.0 projekt megvalósításában, amely az 
ASP rendszer országos kiterjesztését célozza. A projekt előrehaladásával párhuzamosan 
folyamatosan bővülnek, mélyülnek a már éles üzembe belépett önkormányzatokkal 
kapcsolatos feladatok. A Kincstár – mint az ASP 2.0 projekt tagja, illetve az 
önkormányzati ASP rendszer működtetője – közreműködött az országos csatlakoztatás 
előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátásában, illetve felkészült a megnövekedett 
feladat ellátására. 

− A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény és a nemzeti 
otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 
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115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Kincstár feladata a szervező 
által kötött tagsági szerződésekkel kapcsolatos adatszolgáltatására, valamint az állami 
támogatás igénylésére, folyósítására, informatikai feldolgozására vonatkozó egységes 
eljárási rend kidolgozása. 

− Jelentős változás volt az egységes iratkezelő és iktató (IRMA) rendszer bevezetése 
2016. január 1-jei éles indulással. 

− Az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 2016. december 31-
ével beolvadásos különválással megszűnt, általános jogutódja – a megyei 
kormányhivatalokhoz került feladatok kivételével – a Kincstár. A feladatellátásra való 
felkészülés a 2016. év végét is érintette. 

 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A Kincstár eredeti kiadási előirányzatát 26 929,0 millió forintban állapította meg a Kvtv., 
mely év közben 101 193,4 millió forintra módosult. A törvény szerinti kiadások teljesítése 
90 962,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 52 145,1 26 929,0 26 929,0 101 193,4 90 962,0 174,4 89,9 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

15 800,0 14 517,8 14 517,8 18 021,6 17 819,4 112,8 98,9 

Bevétel 33 730,5 11 651,3 11 651,3 34 728,6 34 948,3 103,6 100,6 

Támogatás 18 085,2 15 277,7 15 277,7 64 044,6 64 044,6 354,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

2 749,6 0,0 0,0 2 420,2 2 420,2 88,0 100,0 

Létszám (fő)  4 100** 4 147* 4 147 4 342 4 394** 107,2 101,2 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

26 929,0 11 651,3 15 277,7 14 517,8 4 147 
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Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 48 151,2 0,0 48 151,2 27 118,9 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= prémiumévek programmal 
összefüggésben 8/2005. (II. 8.) PM 
rendelet 
alapján 

47,6 0,0 47,6 37,3 0 

= foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

103,6 0,0 103,6 81,6 0 

Országvédelmi Alap és A 
költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet terhére 
előirányzat- átcsoportosítás 

          

= 1668/2016. (XI. 23.) Korm. 
határozat alapján 

48 000,0 0,0 48 000,0 27 000,0 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 18 430,2 17 814,5 615,7 945,0 14 

Bevétel 17 814,5 17 814,5 0,0 901,4 0 

Másik fejezetet érintően           

Átvétel intézménytől           

= EMMI fejezet terhére 1,8 0,0 1,8 1,4 0  

NGM fejezeten belül           

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

613,9 0,0 613,9 42,2 14 

− Intézményi hatáskörű módosítás  7 683,0 7 683,0 0,0 -24 560,1 181 

Bevétel   5 262,8 5 262,8 0,0 2 640,1 181 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -27 541,9 0 

Maradvány 2 420,2 2 420,2 0,0 341,7 0 

2016. évi módosított előirányzat 101 193,4 37 148,8 64 044,6 18 021,6 4 342 

 

Létszám 

A Kincstár elemi költségvetésében szereplő létszám 4 147 fő volt. A Kincstár SZMSZ-e 
alapján elnöki hatáskörbe tartozik a rendelkezésre álló előirányzatok keretein belül, a 
kötelezettségvállalás általános szabályainak megtartása mellett a létszám meghatározása.    
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A fentiek alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság létszáma 
az 1312/2016. (VI. 13.) Kormány határozat kapcsán a Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatóságtól átvett illetmény-számfejtési feladatok és a technikai adószámok 
megszűnésével kapcsolatosan megnövekedett feladatok ellátására 3 új státusszal bővült 
intézményi hatáskörben. 
A Kormány a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye 
Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi 
támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a Pest megyei 
önkormányzatok és vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban célzott 
pénzügyi támogatásban részesülnek. A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 
és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott 
pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. 
határozatban a Kincstár került lebonyolító szervként kijelölésre. A feladatellátással 
összefüggésben 14 fővel emelkedett a létszámkeret.  
 
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése keretében a Kincstárban a Projektiroda 
létszámának a bővítése kezdődött meg. A KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságtól (a továbbiakban: KINCSINFO Nkft.) 7 fő került át, majd 
megkezdődött az ASP 2.0 projekt által finanszírozott munkatársak felvétele. Év végére a 
létszám ezzel összefüggésben összesen 28 fővel került megemelésre. 
 
A Regionális Operatív Program (a továbbiakban: ROP) zárási és fenntartási időszak 
feladatainak ellátásával összefüggésben egyéb bevétel terhére, határozott időre kerültek a 
kormánytisztviselők felvételre. A feladatellátás fontosságára, illetve az ellenőrző hatóság 
által, audit során feltárt kockázati tényezőre tekintettel 2016 decemberében a ROP keretében 
foglalkoztatott 150 fő a létszámkeretbe került át. 
 
A fenti változások következtében a létszámkeret 4 342 főre növekedett. Az átlagos statisztikai 
állományi létszám 4 394 fő volt, melyből a központ létszáma 830 fő, a megyei igazgatóságok 
létszáma 3 564 fő. A 2016. évi tény létszám tartalmaz 176 fő közfoglalkoztatotti létszámot is.  
 
Személyi juttatások  
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 14 517,8 millió forint volt, mely év közben 
összesen 3 503,8 millió forinttal növekedett, így a 2016. évi módosított előirányzat 18 021,6 
millió forintra változott. A teljesített kiadások összege 17 819,4 millió forint volt.  
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak a személyi juttatások esetében: 
 
A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a 2016. évi 
személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat összesen 27 118,9 millió forinttal nőtt az 
alábbiak szerint: 
‒ A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek egyszeri juttatásáról 

szóló 404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 404/2016. (XII. 8.) Korm. 
rendelet), valamint az egyes fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 
1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1668/2016. (XI. 23.) Korm. 
határozat) alapján 27 000,0 millió forinttal,  

‒ a foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggésben 
81,6 millió forinttal, 
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‒ a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján (4 ütemben) 37,3 millió forinttal 
került megemelésre az előirányzat. 
 
A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások 945,0 millió forinttal emelték meg az 
előirányzatot a nem állami köznevelési intézményfenntartók finanszírozásával és 
ellenőrzésével kapcsolatos másodfokú eljárásokkal, a Pest megyei fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatra vonatkozó lebonyolító szervi feladatokkal, a hazai decentralizált 
területfejlesztés támogatási rendszerével kapcsolatos feladatokkal, valamint intézményi 
többletbevétel felhasználásával összefüggésben.   
 
Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 
24 560,1 millió forinttal csökkentették az előirányzatot, melyből legjelentősebb tétel az 
1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozattal összefüggésben szükséges további intézkedésről 
szóló 1721/2016. (XII. 8.) Korm. határozatban meghatározott átrendezés összege.  
 
A fentiek alapján módosult előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
Az év folyamán a Kincstár a foglalkoztatottak személyi juttatásaként 17 670,3 millió forint 
felhasználást számolt el, az előző évi felhasználás a rendszeres és nem rendszeres személyi 
juttatások sorokon 15 645,7 millió forint volt. A növekedés nagyrészt a 2016. évi feladat- és 
létszámbővülés következménye. Az állampapír népszerűsítésével, a KIRA feladatellátással, az 
informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos többletfeladatokra rendkívüli munkavégzésként 
kifizetett összegek is jelentősen emelték a személyi juttatások kiadásait. A cafetériakeret 
összege változatlanul bruttó 200 ezer forint/fő/évben került megállapításra.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen 
biztosított volt. A Kvtv.-ben 4 407,0 millió forintban megállapított eredeti előirányzat a 
személyi juttatások előirányzat-módosításával összefüggésben 19 327,1 millió forintra 
módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 13 527,3 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 
504,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben 888,4 millió forinttal került megemelésre az 
előirányzat. A módosított előirányzat 95,9 %-a realizálódott a tárgyévben. 
 
Dologi kiadások 
 
A dologi kiadásokra biztosított 2016. évi eredeti előirányzat 5 124,2 millió forint volt, amely 
évközben összesen 24 272,6 millió forinttal növekedett, így a Kincstár módosított 
előirányzata 29 396,8 millió forintra változott. Az előirányzattal összefüggő pénzügyi 
teljesítés összege 23 245,5 millió forint, mely tartalmazza a pénzügyi tranzakciós illetékről 
szóló 2012. évi CXVI. törvény szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettséget is.  
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak: 
 
Kormányzati hatáskörben 7 505,0 millió forint előirányzat növelés történt 
az 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozatnak megfelelően.   
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Fejezeti hatáskörben összesen 16 446,2 millió forint összegű előirányzat-növelés történt az 
alábbi főbb tételek miatt: 
− tranzakciós illeték bevételből 15 836,5 millió forint; 
− intézményi többletbevételből 413,0 millió forint; 
− korábbi évek, hazai decentralizált területfejlesztési támogatási 

rendszerével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében  
átcsoportosított előirányzatból 10,8 millió forint; 

− Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatra lebonyolító szervi 
feladatok ellátására 2,9 millió forint; 

− Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és 
Vagyonkezelő Zrt.-vel őrzés-védelmi feladatok ellátására 

kötött szerződés meghosszabbítására fejezeten belüli 
átcsoportosítással 183,0 millió forint. 

 
Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 321,4 millió forinttal növelték 
meg az eredeti előirányzatot az alábbi forrásokból, illetve jogcímeken: 
− 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele (MVH átvett  

költségvetési maradványával együtt) 468,8 millió forint; 
− Projektek (Adattárház ASP 2.0, ÉÁOP, ETE, EGT, EKOP-OTR, 
− EUROSTAT, KEOP, KÖFOP, VOP) kiadásaira 289,2 millió forint; 
− átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között  -440,2 millió forint; 
− közfoglalkoztatottak dologi kiadásának megtérítésével  

összefüggésben, valamint a Wesselényi Miklós Ár- és  
Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal (a továbbiakban: WMA) 
kötött megállapodás alapján  3,6 millió forint. 

 
Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint 
történt: 
 
A dologi kiadások rovatain a kiadások az elmúlt évhez hasonlóan alakultak. 
A szakmai és az üzemeltetési anyagbeszerzésekre 313,7 millió forint került kifizetésre. A 
kommunikációs szolgáltatások kiadásainak jelentős része informatikai rendszerek 
üzemeltetéséhez kapcsolódik. Az itt elszámolt 1 600,4 millió forint összes kiadásból 
informatikai célra 1 409,5 millió forint felhasználás történt. Az egyéb kommunikációs 
szolgáltatások rovaton 190,9 millió forint került elszámolásra.  
 
Az intézményrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra – víz- és csatornadíjak, 
gáz-, villamos energia, bérleti díjak, karbantartási kiadások, őrzés-védelem, takarítás, 
postaköltség – teljesített kiadás 3 636,8 millió forint volt. A közüzemi kiadások kedvező 
változását a fűtésrendszerek korszerűsítése, valamint a 2015. évi családtámogatási 
feladatátadás kapcsán – 2016. évre áthúzódó – több megyei igazgatóságot érintő épület 
átadása eredményezte. Az intézmény beszerzései utáni működési célú előzetesen felszámított 
és a fizetendő áfa 1 488,9 millió forint, melyből 50,3 millió forint fordított áfa volt. 
 
Bel- és külföldi kiküldetésekre, reklám, propaganda és egyéb dologi kiadásokra fordított 
összeg az év folyamán 267,0 millió forint volt, amely előző évhez képest csekély mértékben 
csökkent.  
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Egyéb működési célú kiadások 
 
Az egyéb működési célú kiadásokon az eredeti előirányzat 3,5 millió forint volt, intézményi 
hatáskörben 2 868,9 millió forint növekedés történt az alábbiak szerint: 
− 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele, MVH átvett 

2016. évi maradványa, EU projektekkel kapcsolatos  
visszafizetési kötelezettség, átcsoportosítás 668,9 millió forint; 

− Az 1721/2016. (XII. 8.) Korm. határozat alapján átadott 
pénzeszköz 2 200,0 millió forint. 

 
Felhalmozási kiadások 
 
A beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 2 471,0 millió forint volt, mely 
a fejezeti és intézményi hatáskörű módosítások következtében 3 980,3 millió forintra 
módosult év végére.  
 
Fejezeti hatáskörben összesen 534,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az 
értékpapír-kereskedelmi rendszer fejlesztése, a KGR-K11 rendszer elavult hálózati 
infrastruktúrájának megújítása, valamint a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű 
előirányzat lebonyolítási feladatai ellátása érdekében. 
 
Intézményi hatáskörben összesen 974,7 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, az 
alábbi forrásokból, illetve jogcímeken: 
− 2015. évi költségvetési maradvány igénybevétele, 

megszűnt MVH 2016. évi költségvetési maradványa 1 706,7 millió forint; 
− Projektek (ASP 2.0, ÉÁOP, EKOP-OTR, VOP) kiadásai 400,2 millió forint; 
− Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között - 1 132,2 millió forint. 

 
Az előirányzathoz tartozó pénzügyi teljesítés összege 1 774,9 millió forint, melyből az 
immateriális javakkal (szoftverek, licencek, Clavis informatikai rendszer, KSZR számlavezető 
rendszer fejlesztése), valamint informatikai eszközök beszerzésével, bővítésével összefüggő 
kiadások összege 974,1 millió forint, míg egyéb tárgyi eszközök vásárlásra 161,2 millió 
forintot fordítottak. A Kincstár épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 
270,7 millió forint kiadást jelentettek. A beruházásokhoz kapcsolódó áfa 368,9 millió forint 
volt. 
 
Az intézmény felújítási kiadásaira jóváhagyott eredeti előirányzat összege 383,7 millió forint 
volt. Saját hatáskörű előirányzat módosítás 95,9 millió forint összegben történt. Az így 
módosított 479,6 millió forint előirányzat terhére a Kincstár az év folyamán 282,7 millió 
forint felhasználást számolt el. A felújítások előirányzaton 196,9 millió forint áthúzódó 
kötelezettség keletkezett.  
 
A Kincstár vagyonkezelésében lévő ingatlanok folyamatos fenntartása a Kincstár feladata. 
Ennek keretében a működéséhez szükséges karbantartási és felújítási munkák az elmúlt 
években folyamatosan, illetve a jelentkező igényeknek megfelelően zajlottak. Az 
előirányzatból a Kincstár nettó 239,9 millió forint összegben hajtott végre felújítási munkákat 
az épületein. 
 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 
soron a Kincstár 2016. évben 104,3 millió forintot fizetett lakásépítési és vásárlási, valamint 
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lakáskorszerűsítés címen, valamint ezzel összefüggő számlavezetéshez kapcsolódó kiadás 
került elszámolásra.  
 
Bevételek 
 
A bevételek eredeti előirányzatát 11 651,3 millió forintban határozta meg a Kvtv., a 
módosított előirányzat 34 728,6 millió forint volt, a teljesítés 100,6%-ban realizálódott. 
 
Fejezeti hatáskörben 17 814,5 millió forinttal került megemelésre a bevételi előirányzat, 
melyből 15 836,5 millió forint a beszedett tranzakciós illeték előirányzatosításához, 
1 978,0 millió forint a számlavezetési díjból, az értékpapír-forgalmazási jutalékból, valamint 
üzemeltetési kiadások továbbszámlázásából keletkezett többletbevétel előirányzatosításához 
kapcsolódik.  
 
A Kincstár térítés ellenében nyújtott szolgáltatásaiból származó működési bevétel teljesítése 
27 721,8 millió forint volt, melynek legfőbb jogcímei a tranzakciós illetékek beszedéséből, a 
forintszámla-vezetési díjból és az értékpapír-forgalmazásból származtak. 
  
A Kincstárban 2016. évben is kiemelt feladat volt a lakossági állampapír állomány növelése, 
aktív értékesítési rendszer működtetése. Az értékpapír forgalmazás után járó jutalék előző 
évhez képest 581,1 millió forinttal nőtt, amely a féléves és a kamatozó kincstárjegyek 
forgalmazása után befolyt jutalékok növekedésének következménye.  
 
Az eredeti költségvetésben lévő 1 843,1 millió forint a TOP lebonyolításában való részvételre, 
valamint az uniós finanszírozáshoz kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatban, a KÖFOP-
3.2.4-15-2016-00001 számú projektre kerültek megtervezésre. Intézményi hatáskörben 
4 757,2 millió forint összegben került sor előirányzat-emelésre, így a 2016. évi módosított 
előirányzat 6 600,3 millió forintban alakult. A működési célú támogatások államháztartáson 
belülről előirányzat vonatkozásában pénzügyileg 6 744,6 millió forint realizálódott a WMA-
ból és az uniós forrásból megvalósult feladatellátással, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban 
felmerült kiadásokkal, valamint az MVH átvett maradványával összefüggésben.  
 
Az intézményi hatáskörben módosított 407,0 millió forint összegű felhalmozási célú 
támogatások előirányzatból az MVH maradványaként 0,6 millió forint, az európai uniós 
forrásokból 382,7 millió forint teljesült. A fennmaradó 23,7 millió forint a KÖFOP-1.0.0-
VEKOP-15-2016-0008 (ASP 2.0) projekt kapcsán 2016. évben felmerült felhalmozási 
kiadások 2017. évben megtérülő támogatásának összege. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen elszámolt 98,6 millió forint a munkáltatói 
lakáskölcsön tartozások dolgozók által törlesztett összege.  
 
Támogatás 
 
A Kincstár 2016. évi eredeti támogatási előirányzata 15 277,7 millió forint volt, mely az év 
közben végrehajtott kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások hatására 
64 044,6 millió forintra módosult.  
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Az előirányzat-módosítás főbb tételei az alábbiak voltak: 
− Az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozattal és az 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozattal 

összefüggésben 103,6 millió forinttal növekedett az előirányzat a kompenzáció és annak 
járulékai finanszírozásához kapcsolódóan. 

− A 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján benyújtott igénylés alapján összesen 47,6 millió 
forinttal került megemelésre a Kincstár előirányzata a prémiumévek programmal 
összefüggésben. 

− A 404/2016. (XII. 8.) Korm. rendelet, az 1668/2016. (XI. 23.) Korm. határozat, 
valamint az 1721/2016. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 48 000,0 millió forinttal került 
megemelésre a támogatási előirányzat kormányzati hatáskörben. 

− A fejezeti hatáskörű módosítások 615,7 millió forinttal növelték az előirányzatot. Ebből 
613,9 millió forint az NGM egyes fejezeti kezelésű előirányzatai terhére került 
biztosításra a hazai decentralizált területfejlesztési támogatási rendszerével kapcsolatos 
feladatok, a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozó 
lebonyolító szervi feladatok, valamint az őrzés-védelmi feladatok ellátása és 
informatikai kiadások finanszírozása érdekében. 

 
Követelés 
 
2016. év végén a követelések állománya a Kincstárban 1 305,6 millió forint, melyből 
132,1 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke, 1 173,5 millió forint a 
költségvetési évben és a költségvetési évet követően esedékes követelések összege. 
 
2016. év végén a költségvetési évben esedékes követelések összege 674,0 millió forint volt, 
amely működési bevételre 670,7 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközre 
3,3 millió forint követelést jelentett. 
 
A lejárt követelések összege 59,9 millió forint, amelyből 90 napon túl lejárt 33,9 millió forint, 
ebből működési bevételre 30,9 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközre 3,0 millió 
forint volt. 
 
A számlázott követelések közül a 90 napon túl lejárt követelések összege 24,2 millió forintra 
csökkent a nyitó 29,7 millió forintról, mivel a követelések közül három jelentősebb összeggel 
tartozó is rendezte hátralékát. A tartozások behajtása érdekében megtörténtek a szükséges 
intézkedések. 
 
Maradvány 
 
A Kincstárban 2015. évben 2 420,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 2 242,3 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 177,9 millió forint szabad maradvány. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1401/2016. (VII.22.) Korm. határozat 
alapján a központosított illetmény-számfejtő rendszer bevezetéséhez kapcsolódó költségek 
fedezetére visszahagyásra került. 
 
A Kincstárban 2016. évben 10 451,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 10 352,0 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 99,1 millió forint pedig szabad maradvány. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 
− 1 187,5 millió forint az új számlavezető rendszerrel kapcsolatos szerződéses, 2017. évre 

áthúzódó kötelezettség, 
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− 1 216,7 millió forint az önrevízió alapján felajánlott költségvetési maradvány, valamint 
a megszűnt MVH 2016. évi költségvetési maradványa, 

− 280,8 millió forint végleges kötelezettségvállalás, 2016. évhez kapcsolódó legnagyobb 
részt dologi, valamint beruházási és felújítási szállítói számlákhoz kapcsolódó 
kötelezettség, 

− 4 506,7 millió forint visszafizetési kötelezettséggel terhelt az 1668/2016. (XI.23.) Korm. 
határozat dologi kiadási előirányzaton fel nem használt része, 

− 16,6 millió forint a fenti visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó tranzakciós illeték, 
− 62,6 millió forint személyi juttatás, mely a 2016. évben belépett próbaidős 

munkavállalók költségtérítése, illetve az elrendelt rendkívüli munkavégzések összege, 
− 847,4 millió forint munkaadókat terhelő járulék, a december hónapban kifizetett 

személyi juttatások következő évben esedékes járuléka, illetve a személyi juttatások 
maradványának járuléka, 

− 317,5 millió forint a KGR K11 rendszer elavult hálózati infrastruktúrájának 
megújításához december hónapban kapott beruházási előirányzat, 

− 617,1 millió forint az informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzésekkel kapcsolatos 
kötelezettség, 

− 247,4 millió forint felújításokhoz és beruházásokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalás, 
120,6 millió forint az európai uniós támogatásokkal kapcsolatos előlegek és a 2016. 
évben kifizetett, de bevételként nem teljesült támogatások egyenlege, 

− 931,1 millió forint a Kincstár üzemeltetéséhez kapcsolódó dologi kiadások maradványa.  
 

3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
A mérlegfőösszeg 27 824,1 millió forintról 32 644,0 millió forintra nőtt a 2016. évben. A 
Kincstárban a saját tőke összege 7 066,7 millió forinttal nőtt az előző időszakhoz képest. 
 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 152,7 millió forinttal 
növekedett. A Kincstár és a KINCSINFO Nkft. több európai és hazai forrásból származó 
fejlesztést közösen valósított meg, a fejlesztés eredményeként létrejött szellemi termékeket a 
Kincstár térítésmentesen átvette 802,8 millió forint bruttó értéken. Az év során a 2007-2013 
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális 
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 
4/2011. (I.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet) értelmében a 
konvergencia operatív programok tekintetében a Kincstár került kijelölésre a közreműködő 
szervezeti feladatok ellátására. A feladatátvétel kapcsán 76,2 millió forinttal nőtt a gépek, 
berendezések, felszerelések bruttó értéke.  
2016. évben a nyilvántartásból kivezetésre került egy épület a családtámogatási feladatokhoz 
kapcsolódóan. 
 
A pénzeszközök esetében a jelentős növekedést egyrészt az 1668/2016. (XI.23.) Korm. 
határozat alapján kapott forrás fel nem használt maradványa okozza. A 2016. december 31-én 
megszűnt MVH év végi záró pénzkészlete is átutalásra került a Kincstár előirányzat-
felhasználási számlájára 1 195,3 millió forint összegben. Az év végi pénzkészletváltozáshoz 
hozzájárult még az európai uniós projektekkel kapcsolatos támogatási előlegek beérkezése is. 
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A követelések mérlegsoron a 300,7 millió forint összegű csökkenést a vevői követelések, 
valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások (folyósított, megelőlegezett 
társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása) csökkenése okozza. 
 
A kötelezettségek összege 3 614,1 millió forinttal csökkent. A kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolásokon belül a továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 
mérlegsoron jelentkező 3 145,4 millió forint összegű csökkenés okozza az összes 
kötelezettség 2016. évi csökkenésének jelentős részét. A mérlegsoron az illetmény kifizetési, 
a humán támogatások szociális ágazat, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
támogatása, az állampapírok kamatadó lebonyolítási számlákhoz és letéti számlákhoz 
kapcsolódó pénzforgalom kerül könyvelésre. A kamatadó lebonyolítási számlán és a letéti 
számlákon kívül a többi lebonyolítási számla egyenlege év végén jogszabályváltozás miatt 
átvezetésre került.  
 
A passzív időbeli elhatárolások növekedését az elhatárolásba vont 2016. december havi 
munkabérek, munkaadókat terhelő járulékok összegének növekedése, valamint a 2016. évben 
térítés nélkül átvett eszközök elhatárolásba történő bevonása okozza. 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása 
 
− ASP 2.0, Adattárház alprojekt és ASP.ADÓ fejlesztés  
 

A fejlesztés célja az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése, 
önkormányzati csatlakoztatások központi támogatása, az elektronikus közigazgatási 
szolgáltatások fejlesztése, bevezetése, a szakrendszerek bővítése és továbbfejlesztése, 
valamint az ASP szakrendszerekre, mint adatforrásokra épülő adattárház megvalósítása, 
kapcsolódó hálózat és infrastruktúra bővítése. 
 
Az ASP adó szakrendszer feladata, hogy biztosítsa a települési (helyi) önkormányzatok 
hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, 
díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá az államigazgatási eljárási illeték 
nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé tegye az adókötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését.  

 
− A Kincstár közreműködő szervezeti feladatai 

 
A TOP lebonyolítása során az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) meghatározott feladatai egy részét közreműködő 
szervezetként a Kincstárra ruházta át. A feladatellátás a Kincstár központja 
irányításával, 18 megyei igazgatóságon, az állampénztári irodákon keresztül történik. 
 
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 2015. év végi módosítása 
alapján a Dél-alföldi Operatív Program, Dél-dunántúli Operatív Program, az Észak-
alföldi Operatív Program, az Észak- magyarországi Operatív Program, a Közép-
dunántúli Operatív Program, és a Nyugat-dunántúli Operatív Program közreműködő 
szervezeti feladatait a Regionális Fejlesztési Ügynökségektől történő átadás-átvételt 
követően a Kincstár látja el. Az átadás-átvétel, illetve a közreműködő szervezeti 
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feladatok vonatkozásában kötött megállapodások aláírása 2016 júniusáig minden 
jogszabályban felsorolt Operatív Program vonatkozásában sikeresen megtörtént.  
 
2016. december 14-én a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3. számú melléklete újból 
módosításra került, mely szerint a Közép-magyarországi Operatív Program 
közreműködő szervezete is a Kincstár lett.  
 
A közreműködő szervezeti feladatellátást a KÖFOP-3.2.4.-15-2016-00001 számú „A 
támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés 
Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” című projekt 
biztosította. A projektből működési kiadások finanszírozásán túl a szakmai képzések, 
kapacitástervező rendszer fejlesztése valósult meg. 
 

− Igazoló hatósági feladatok 
 

2016. évben az igazoló hatóság párhuzamosan végezte a 2007-2013 pénzügyi időszak 
zárásának előkészítési folyamatait, illetve a 2014-2020 pénzügyi időszak elszámolási 
tevékenységét. 
 
Az igazoló hatóság feladatai a KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 számú projektből kerülnek 
finanszírozásra. 2016. évben összesen 483,5 millió forint összegben került elszámolás 
benyújtásra a támogató felé. 
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16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 775355 
Honlap: http://eutaf.kormany.hu/ 
 
1. Feladatkör, tevékenység 

 
A szervezet létrehozásáról és feladatairól az Európai Támogatásokat Auditáló 
Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2010. (VI. 
30.) Korm. rendelet) rendelkezett.  

A 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3/A. §-a az Áht. 109. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározott, az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból származó támogatásokat 
ellenőrző szervként az EUTAF-ot jelölte ki. Az Áht. 68. §-a alapján az európai támogatásokat 
ellenőrző szerv ellenőrzési jogköre kiterjed a kormányrendeletben meghatározott forrásokból 
nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzésekre 

‒ a lebonyolításban érintett szervezeteknél, 
‒ a kedvezményezetteknél, és 
‒ a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre 

kötött szerződések teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon szerződő 
felekre is, amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, vagy abban közreműködnek. 

 
Az EUTAF kiemelt feladatkörei az alábbiak: 
− Összhangban a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi 

Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához 
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 
szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelettel, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 
rendelettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) és az 
Európai Szociális Alap által támogatott operatív programok, az EQUAL Közösségi 
Kezdeményezés programja, a Kohéziós Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap projektek támogatásai felhasználásának ellenőrzési és audit hatósági feladatai, 
melyek magukban foglalják:  
= a kijelölési kritériumok teljesülésének értékelését, az értékelésről szóló jelentés, 

az audit stratégia és a rendszerellenőrzése elkészítését, 
= a projektek mintavételes ellenőrzését,  
= az éves elszámolások vizsgálatát, 
= az Európai Bizottság felkérése esetén további ellenőrzések végzését, 
= az ellenőrzési jelentések megállapításainak, javaslatai hasznosulásának, az 

intézkedési terveknek nyomon követését, 
= az Európai Bizottság felé az éves beszámolási kötelezettségek teljesítését, 
= a zárónyilatkozat és az azt megalapozó jelentés elkészítését, 
= az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó választervezetek 

véleményezését, a szükséges tárgyalások lefolytatásában történő részvételt. 
‒ A tanúsító szervi feladatok az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

támogatott Vidékfejlesztési Program vonatkozásában a 2014-2020 közötti programozási 
időszakban; 

‒ Az ERFA, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági 
és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó 
programjaiból származó támogatások közös ellenőrzési hatósági feladatai; 
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‒ A Svájci-Magyar Együttműködési Program ellenőrzési feladatai (a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. 
rendelet alapján); 

‒ A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében az 
Ellenőrzési Hatóság feladatainak ellátása. 

  
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A Kvtv. 1 939,0 millió forintban állapította meg az EUTAF 2016. évi eredeti kiadási 
előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2016. évi kiadási módosított 
előirányzata 2 653,4 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 0,5 
millió forinttal, fejezeti hatáskörben 52,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben 661,9 millió 
forinttal emelték az intézmény költségvetését. Az EUTAF 2016. évi költségvetésének 
pénzügyileg teljesített összege 2 431,4 millió forint, azaz a módosított előirányzat 91,6 %-a.  
 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2 161,9 1 939,0 1 939,0 2 653,4 2 431,4 112,5 91,6 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

1 058,8 1 024,9 1 024,9 1 223,8 1 154,8 109,1 94,4 

Bevétel 1 498,1 1 219,2 1 219,2 1 720,1 1 697,3 113,3 98,7 

Támogatás 730,4 719,8 719,8 738,9 738,9 101,2 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

127,8 0,0 0,0 194,4 194,4 152,1 100,0 

Létszám (fő)  154** 174* 174 174 169** 109,7 97,1 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

1 939,0 1 219,2 719,8 1 024,9 174 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 0,5 0,0 0,5 0,4 0 
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Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján 

0,5 0,0 0,5 0,4 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 52,0 33,4 18,6 33,8 0 

Bevétel 33,4 33,4 0,0 20,7 0 

NGM fejezeten belül           

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

18,6 0,0 18,6 13,1 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  661,9 661,9 0,0 164,7 0 

Bevétel   467,5 467,5 0,0 150,0 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 14,0 0 

Maradvány 194,4 194,4 0,0 0,7 0 

2016. évi módosított előirányzat 2 653,4 1 914,5 738,9 1 223,8 174 

 
Létszám 
 
Az EUTAF elemi költségvetésében szereplő létszám 174 fő volt. Az átlagos statisztikai 
állományi létszám 169 fő.  
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások 2016. évi eredeti előirányzata 1 024,9 millió forint volt, mely év közben 
1 223,8 millió forintra módosult. Ebből 1 154,8 millió forint, a módosított előirányzat 94,4 %-
a realizálódott. 
 
Az előirányzat összesen 198,9 millió forinttal növekedett, ennek okai: 
‒ A foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjával összefüggésben 0,4 millió forinttal 

került megemelésre az előirányzat. 
‒ Fejezeti hatáskörű módosítás alapján 33,8 millió forinttal emelkedett az előirányzat 

összege többletbevételek előirányzatosításával és fejezeten belüli előirányzat 
átcsoportosítással összefüggésben.  

‒ Intézményi hatáskörben került megemelésre az előirányzat az európai uniós 
programokhoz kapcsolódó bevételek beérkezésekor (150,0 millió forinttal), a 
maradvány felhasználással összefüggésben (0,7 millió forinttal), valamint belső 
átcsoportosítás által (14,0 millió forinttal). 
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Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
A kiadásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő 
kifizetések jelentik, aránya a személyi juttatásokon belül 64,7%, ebből kerültek 
finanszírozásra az alapilletmények, az illetménykiegészítések, a nyelvpótlékok és az 
illetménypótlékok.  
 
A nem rendszeres személyi juttatások részaránya a személyi juttatásokon belül 31,3 %, míg a 
külső személyi juttatásoké mindösszesen 4,0 % az összes személyi juttatáson belül a 
teljesítést figyelembe véve. Jubileumi jutalomként 3,9 millió forint, helyettesítési díjként 
12,5 millió forint került kifizetésre. 
 
Külső személyi juttatásként kerül elszámolásra a felmentési idejét töltő munkavállaló részére 
a munka alóli tényleges felmentés napját követően a felmentési idő végéig kifizetett személyi 
juttatás összege, illetve a megbízási szerződéssel foglalkoztatott személyek szerződés szerinti 
díja.   
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti előirányzat 297,1 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban összesen 31,2 millió forinttal növekedett. 2016. 
évben a kifizetett munkaadói járulékok összege 327,8 millió forintot tett ki. A kiadások a 
módosított előirányzathoz képest 99,8%-ban teljesültek. Ebből szociális hozzájárulási adóra 
268,4 millió forintot, rehabilitációs hozzájárulásra 5,9 millió forintot, egészségügyi 
hozzájárulásra 32,2 millió forintot, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóra 19,6 millió 
forintot és táppénz hozzájárulásra 1,7 millió forintot költöttek. 
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2016. évi eredeti előirányzata 444,5 millió forint volt. A módosított 
előirányzat 814,9 millió forintra növekedett, a teljesítés 714,1 millió forintban realizálódott. 
 
A növekedést jelentős mértékben a KÖFOP és az egyéb európai uniós költségvetésből 
finanszírozott programok végrehajtására kapott, illetve az Európai Audit Hatóságok 25. 
találkozójának megrendezéséhez kapcsolódó támogatás okozza. 
 
A dologi kiadások között a legjelentősebb tételek az informatikai szolgáltatások 
igénybevételének kifizetéseiből (139,0 millió forint), szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások (170,3 millió forint) összegéből, valamint a bérleti- és lízingdíjak (115,5 millió 
forint) és az ezekhez kapcsolódó áfa (149,2 millió forint) kötelezettségből adódnak. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
 
Az egyéb működési célú kiadások vonatkozásában a módosított előirányzat és a teljesítés 
107,0 millió forint.  

A  2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat), a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról szóló 1544/2016. (X. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1544/2016. (X. 

2192



 

 

13.) Korm. határozat), valamint a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési 
maradványok felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján az 
intézmény előző években képződő kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult 
maradványa elvonásra került 106,0 millió forint összegben. 
 
Felhalmozási költségvetés 
 
A beruházási kiadások 124,7 millió forintban teljesültek. A kiadások jelentős része az 
EUTAF-nál a későbbiekben bevezetésre kerülő workflow rendszer kialakításához 
kapcsolódik. A beszerzések forrása európai uniós támogatás. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások között került elszámolásra az 1544/2016. (X. 13.) Korm. 
határozat, valamint az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti kormánydöntés alapján 
átutalt maradvány.  
 
Bevételek 
 
A Kvtv. szerint az EUTAF eredeti bevételi előirányzata 1 219,2 millió forint volt. Fejezeti 
hatáskörben 33,4 millió forinttal, intézményi hatáskörben 467,5 millió forinttal került 
megemelésre az előirányzat.  
 
A működési célú támogatások soron 1 486,2 millió forint, a felhalmozási célú támogatások 
soron 175,8 millió forint teljesítés került kimutatásra, mely tételek az uniós programokra 
kapott forrásból származtak. Az uniós források a személyi és működési feltételek 
biztosításával közvetlenül finanszírozzák az EUTAF egyes feladatainak ellátását. 
 
Egyéb működési bevételt jelent az Európai Audit Hatóságok 25. találkozójához kapcsolódóan 
befolyt 30,7 millió forint. 2016. évben az EUTAF leselejtezett tárgyi eszközöket értékesített 
összesen 3,0 millió forint összegben, valamint a pénzügyi műveletek bevételei között 
1,1 millió forint bevétel képződött. 
 
Támogatás 
 
Az EUTAF eredeti támogatási előirányzatát 719,8 millió forintban határozta meg a Kvtv. Év 
közben az előirányzat kormányzati hatáskörben 0,5 millió forinttal növekedett, a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának finanszírozásával 
összefüggésben.  
 
Az Európai Audit Hatóságok 25. találkozójának megszervezéséhez szükséges önerő 
biztosítása érdekében fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás útján került biztosításra 
18,6 millió forint. 
 
Követelések 
 
Költségvetési évben esedékes követelésként került kimutatásra az európai uniós programok, 
illetve az Európai Audit Hatóságok találkozójához kapcsolódó, költségvetési évben esedékes 
követeléseinek összege és a teljesült összeg közötti különbség 935,0 millió forint összegben. 
A követelések az ETE/IPA programok ellenőrzésének lefolytatásával kapcsolatos szerződések 
alapján, a be nem folyt összegek vonatkozásában kerültek rögzítésre.  
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Maradvány 
 
Az EUTAF 2015. évi jóváhagyott maradványa 194,4 millió forint, melyből 86,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 107,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 
A 2016. évi beszámoló adatai alapján az EUTAF 2016. évben képződött maradványa 
199,2 millió forint, melyből az előző évek felhasználatlan maradványa 1,5 millió forint. A 
maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
A maradvány legfőbb elemei a KÖFOP projekt keretében foglalkoztatott kollegák személyi 
juttatásai, a juttatásokhoz kapcsolódó járulékok, illetve a workflow rendszerhez kapcsolódó 
kiadások. A maradvány részét képezik a Duna program fel nem használt része 0,7 millió 
forint, illetve az Európai Audit Hatóságok 25. találkozójához kapcsolódóan 2,6 millió forint. 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
A mérlegfőösszeg 2015. évben 477,3 millió forint volt, ez 2016-ra 1 331,0 millió forintra nőtt. 
Ez elsősorban a követelés állomány (2015. december 31-én 162,2 millió forint volt a 
követelésállomány, míg 2016. december 31-én 935,7 millió forint) és az eszközállomány 
növekedésével magyarázható. A befektetett eszközök értéke 2016. évben 85,5 millió forinttal 
növekedett az európai uniós forrásból beszerzett, workflow projekthez kapcsolódó 
beszerzések miatt. 
Forrás oldalon a hosszú lejáratú kötelezettségekben, valamint az eredményszemléletű 
bevételek passzív időbeli elhatárolása soron történt jelentős növekedés. 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása 
 
Az EUTAF bevételeinek jelentős része a KÖFOP, az Európai Audit Hatóságok 25. 
találkozója, illetve a Dél - Kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program, a 
Magyarország - Románia Határon átnyúló program 2007-2013, a Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési program 2007-20013 tekintetében az 1083/2006/EK 
rendelet 62. cikke szerinti ellenőrzési feladatok ellátására a 2007-2013 közötti programozási 
időszak tárgyában ellátott feladatok utófinanszírozásának megtérítéséből adódnak. 
 
Az ETE/IPA projektek az adott területek auditfeladatait hivatottak finanszírozni. A 2016-os 
évben az ETE/IPA projektekhez kapcsolódóan 120,1 millió forint, az EGT/Norvég program 
keretében 1,5 millió forint került elszámolásra. A Duna programban 4,1 millió forint előleget 
kapott az EUTAF. Az EGT/Norvég, illetve a Duna program keretein belül csak bérek és 
hozzá kapcsolódó járulékok kerültek elszámolásra. 
 
A KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 számú „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések 
színvonalának fenntartása”című projekt által biztosított források teszik lehetővé az EUTAF 
feladatainak magas színvonalú ellátását, mind a munkaerő kapacitás, mind az eszközök 
ellátottságának, a szakmai fejlődés lehetőségének megteremtésével. 
 
A 2016-os évben a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 számú projekthez kapcsolódóan 
515,8 millió forint került elszámolásra. 2016 júniusában a projekt keretein belül 
1 000,0 millió forint előleget kapott az EUTAF.  
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17. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 311740 
Honlap: https://www.sztnh.gov.hu/hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
Az intézmény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.), valamint 
az Ávr. 1. melléklete szerint fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott, a szellemi 
tulajdon védelméért felelős, országos illetékességű kormányhivatal.  
 
Az SZTNH jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes, jelenleg 
hatályos szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 115/D-115/L. §-ai, továbbá a Ksztv. tartalmazza.  
 
Az Szt. 115/G. §-a az alábbi közfeladatokat nevesíti: 
− az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;  
− a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;  
− az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;  
− a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;  
− a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és 

érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve 
végrehajtása;  

− a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai 
feladatainak ellátása; 

− a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői 
feladatok ellátása. 

 
Ezen felül az SZTNH feladatellátását a szellemi tulajdonvédelemre és ezen belül elsődlegesen 
az iparjogvédelemre vonatkozó, valamint a szerzői joggal összefüggő számos specifikus 
törvényi (pl. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi 
XXXVIII. törvény), kormányrendeleti és miniszteri rendeleti szabály határozza meg. 
 
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címrendi besorolásának megváltoztatásáról szóló 
1637/2016 (XI. 17.) Korm. határozat szerint az SZTNH 2016. november 1-jei fordulónappal 
az Igazságügyi Minisztérium fejezetből átkerült az NGM fejezetbe. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
Az SZTNH 2016. évi tervezett kiadási előirányzata 4 110,1 millió forint, a módosított kiadási 
főösszege 5 319,8 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat összegét az eredeti 
előirányzaton felül a pénzeszköz-átvételek, a működési célú támogatások, a költségvetési 
támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az előző évi maradvány elszámolása 
teszi ki.  
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Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 3 738,3 4 110,1 4 110,1 5 319,8 4 130,1 110,5 77,6 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

1 316,5 1 387,6 1 387,6 1 450,5 1 389,1 105,5 95,8 

Bevétel 4 086,0 4 110,1 4 110,1 4 255,4 4 254,9 104,1 100,0 

Támogatás 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 50,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

716,0 0,0 0,0 1 064,2 1 064,2 148,6 100,0 

Létszám (fő)  196** 204* 204 204 192** 98,0 94,1 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2015. évi C. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

4 110,1 4 110,1 0,0 1 387,6 204 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 0,2 0,0 0,2 0,2 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat 
alapján 

0,2 0,0 0,2 0,2 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 86,2 86,2 0,0 55,0 0 

Bevétel 86,2 86,2 0,0 55,0 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  1 123,3 1 123,3 0,0 7,7 0 

Bevétel   59,1 59,1 0,0 0,0 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -16,9 0 
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Maradvány 1 064,2 1 064,2 0,0 24,6 0 

2016. évi módosított előirányzat 5 319,8 5 319,6 0,2 1 450,5 204 

 

Létszám  

Az SZTNH szakmai feladatellátására tekintettel a létszámkeret 2016. évben is 204 főben 
került meghatározásra, mely az év során nem került módosításra. Az éves átlagos statisztikai 
létszám 192 fő volt.  
 
Személyi juttatások  
 
Az SZTNH kiadásainak egyik legjelentősebb hányadát 2016. évben is a személyi juttatások és 
járulékai alkották. A személyi kiadások eredeti előirányzati összege 1 387,6 millió forint, 
módosított előirányzati összege 1 450,5 millió forint, teljesítési összege 1 389,1 millió forint 
volt. A teljesülés – 1 389,1 millió forint − a teljes kiadási főösszeg 33,6 %-át teszi ki. 
A személyi juttatások előirányzatát év közben az alábbi tételek módosították: 
− 24,6 millió forinttal az előirányzat-maradvány, 
− 0,2 millió forinttal kompenzáció címén biztosított költségvetési támogatás növelte, 

továbbá 
− 16,9 millió forinttal csökkentette a munkaadókat terhelő járulékok fedezetére történő 

átcsoportosítás.  
 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti előirányzat 376,4 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban – fejezeti hatáskörben 20,4 millió forinttal, 
intézményi hatáskörben 65,2 millió forinttal került megemelésre. A kiadások a módosított 
előirányzathoz képest 96,0 %-ban teljesültek.  
 
Dologi kiadások  
 
Dologi kiadásokra a Kvtv.-ben 1 864,7 millió forint került meghatározásra, amely év közben 
fejezeti hatáskörben 10,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben összesen 438,7 millió 
forinttal növekedett, így az SZTNH módosított előirányzata 2 313,6 millió forintra változott. 
Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 1 610,3 millió forint, melyből 
készletbeszerzésre 43,0 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 538,5 millió forintot, 
szolgáltatási kiadásokra 592,4 millió forintot, kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 
113,3 forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 323,1 millió forintot 
költöttek. 
 
Működési célú kiadások 
 
Egyéb működési célú kiadások 386,0 millió forintban teljesültek. A befizetési kötelezettség 
összege a korábbi évek meghiúsult maradványaiból visszahagyott 23,8 millió forinttal 
243,8 millió forintra került megemelésre. A befizetési kötelezettségének az SZTNH teljes 
egészében eleget tett. A nemzetközi kötelezettségek 33,7 millió forintban teljesültek, valamint 
egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre soron 108,5 millió forint 
felhasználást számoltak el. 
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Felhalmozási költségvetés 
 
Az eredeti felhalmozási kiadások előirányzat 223,2 millió forint volt, mely fejezeti 
hatáskörben 0,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 483,3 millió forinttal került 
megemelésre.  
 
A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 707,1 millió forint volt, amelyből 
301,3 millió forint realizálódott.  
 
A kiadási főösszeg 7,2 %-át fordította az SZTNH felhalmozási kiadásként a szellemi 
tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúrára. Az 
informatika területén a beruházások elsősorban a biztonságos működés fenntartását 
szolgálták.  
Az év során 132,3 millió forintot fordított az SZTNH immateriális javak beszerzésére (áfa 
nélkül), amelynek jelentős részét a már korábban használatba vett licencekkel kapcsolatos, 
valamint az adatbázisokhoz és az elektronikus hatósági eljárás folyamatának szervezéséhez 
kapcsolódóan értéknövelőként aktivált fejlesztési kiadások adták. 
 
Az ingatlanokon végzett beruházási, felújítási munkák keretében sor került többek között a 
2015 végén használatba vett székház beléptető rendszerének kialakítására, irodák felújítására, 
integrált vagyonvédelmi rendszer kiépítésére. 
 
Informatikai eszközök, gépek, berendezések, felszerelések és járművek eszközcsoporton belül 
az informatikai területen 2016. évben az átlagost meghaladó leterheltséget okozott az 
elektronikus hatósági ügyviteli rendszer fejlesztését célzó Szellemitulajdon-védelmi 
Moduláris Adatbázis és Folyamatirányító Rendszer, valamint az új székházba költözéssel 
összefüggésben felmerült többletfeladatoknak az ellátása a napi folyamatos működés 
biztosítása mellett.  
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadásokon belül 2,0 millió forint összegű lakásvásárlási 
munkáltatói kölcsönt nyújtott az SZTNH.  
 
Bevételek 
 
A Hivatal 2016. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 4 110,1 millió forint volt, mely 
4 255,4 millió forintra módosult az év végére és 4 254,9 millió forintban teljesült.  
 
A hivatali bevételek 87,7 %-a közhatalmi bevételekből származik. A közhatalmi bevételek 
megoszlásában évek óta nincs változás. A közhatalmi bevételek legnagyobb részét a 
szabadalmi igazgatási és szolgáltatási bevételek (72,7 %), valamint a védjegyoltalmi 
igazgatási és szolgáltatási bevételek (21,7 %) adják. A bevételi főösszeg 10,9 %-a működési 
bevételekből, a fennmaradó 1,4 % működési célú támogatásból, valamint működési és 
felhalmozási célú átvett pénzeszközökből folyt be.  
Az államháztartáson kívülről érkező felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök, 
valamint a működési célú támogatások 2,2-2,2 millió forintban, a működési célú átvett 
pénzeszközök 54,7 millió forintban teljesültek. 
 
A 2016. évben teljesített bevételi főösszeg 4,1%-kal (168,9 millió forint) haladta meg a 2015. 
évi tényadatot és 3,5%-kal a 2016. évi terv felett teljesült. 
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A 2016. évi bevételi többlet az alábbi tényezők eredménye: 
− Az előző évhez képest az oltalomszerzési eljárások számában – szinte valamennyi 

hatósági területen – növekedés állt fenn, ami a közhatalmi bevételek többletét 
eredményezte. 

− A bevételi többlet legjelentősebb része továbbra is az extenzíven növekvő európai 
szabadalmi eljárási díjbevételekből származik. 

− A szerzői jogi vonatkozású igazgatási és szolgáltatási bevételek 12,2%-kal haladták meg 
a tervezett bevételt (6,9 millió forint). 

− A K+F minősítési kérelmekből a vártnál lényegesen több bevételt könyvelt el az SZTNH 
(21,3 millió forint) az uniós K+F pályázatok beindításának köszönhetően. 

 
Követelés 
 
A SZTNH-nak 2016. december 31-én összesen 133,8 millió forint értékű követelés állománya 
volt, melyből 86,8 millió forint a költségvetési évben esedékes működési bevétel 
(szolgáltatás, kiszámlázott áfa), 5,6 millió forint felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, 
melyek összege az előző időszakhoz viszonyítva minimálisan csökkent. 
Az SZTNH költségvetési évet követően esedékes működési bevételre és áfa visszatérítésre 
szóló követelésállománya 31,1 millió forint volt, melynek összege több mint felére csökkent 
az előző évihez képest. 10,3 millió forint volt a követelésjellegű sajátos elszámolású összeg 
év végi állománya, amely a tavalyihoz képest 2,2 millió forint összegben mintegy 27 %-os 
növekedést mutat. 
A SZTNH-nak továbbra sem kell behajtási nehézségekkel szembesülnie, ami főleg az 
iparjogvédelmi jogintézményekhez kötődő bevételkezelés módjának köszönhető. A 2016. 
évben 0,3 millió forint kétes követelés szerepelt a nyilvántartásban, amelyek behajtása jogi 
útra terelődött. 
 
Maradvány 
 
Az SZTNH 2016-os finanszírozási bevételei között 1 064,2 millió forint a 2015. évi 
jóváhagyott maradványösszeg, amelyből 23,8 millió forint korábbi évek meghiúsult 
kötelezettségvállalásaiból keletkezett maradvány, 29,2 millió forint 2015. évben keletkezett, 
kötelezettségvállalással terhelt, pénzügyileg nem teljesített maradvány, valamint 119,1 millió 
forint 2015. év előtt keletkezett maradványösszeg került kimutatásra. 
 
Az SZTNH 1 189,2 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta a gazdálkodását 2016. 
évben. A maradvány összegből 1 111,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány, 78,1 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege.  
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból az előző évek fel nem használt maradványa 
362,5 millió forint. A 748,6 millió forint összegű, 2016. évben keletkezett 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány tartalmazza 538,8 millió forint összegben a 
személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok maradványát, szállítói kötelezettséget, 
valamint a szerződéssel, megrendeléssel, előzetes kötelezettségvállalással (374,4 millió forint) 
terhelt maradványt.  
 
Az Szt. 115/E. § szerint 2016. évben megképezhető, kétéves felhasználású tartalék 209,8 
millió forintos összegét is tartalmazza a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege.  
 

2199



 

 

3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
A Hivatal eszközállományában az összes növekedés és csökkenés hatására az értéknövekedés 
összesen a mérleg szerint 164,9 millió forint volt. A 233,5 millió forintos összes 
állományemelkedéssel szemben 68,6 millió forintos csökkenés áll szemben. A 2016. évi 
mérlegfőösszeg így 4 031,7 millió forintban alakult. 
Az immateriális javaknál a szoftverfejlesztések, licenc vásárlások eredményeként növekedett 
az állományi érték a tárgyév végére 268,3 millió forintra.  
Az eszközök 2016. évi állománymozgását – a felhalmozási előirányzatoknál leírtakon 
túlmenően – az alábbi tényezők befolyásolták:  
− a költözés után a Garibaldi u. 2. sz. alatt hagyott eszközök KEF részére történő 

vagyonkezelői jogának átadása történt meg, 
− a gépek, berendezések és felszerelések, járművek eszközcsoportot érintően elavult, 

illetve rossz állapotú, nem használható eszközök kerültek selejtezésre,  
− az értékesítéssel használaton kívüli eszközöket, valamint az elavult nem gazdaságos 

fenntartású eszközöket hasznosította a Hivatal. 
 
Az MNV Zrt. és az SZTNH között 2016 decemberében kelt megállapodás értelmében 2016. 
december 31-i hatállyal megszűnt az SZTNH megbízott tulajdonosi joggyakorló szerepe a 
HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. felett. 
 
Az európai uniós forrásból megvalósuló projektek alakulása 
 
Az SZTNH-nak 2016. évben egyetlen olyan projektje volt, amely európai uniós forrás 
felhasználásával valósult meg:  
 
Az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjából finanszírozott VIP4SME 
(Value Intellectual Property for SMEs) projekt célja a kis- és középvállalkozások részére 
nyújtott a szellemi tulajdonvédelmi szolgáltatások támogatása.  
 
A projekt keretében az SZTNH olyan iparjogvédelmi tudatosságnövelő rendezvényeket 
szervez, amelyek segítik a KKV-kat abban, hogy a megismerjék az általuk létrehozott 
szellemi tőke értékét, valamint meghatározzák azokat a stratégiákat és irányítási 
gyakorlatokat, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy ez a tőke kereskedelmi értékekké 
alakuljon. A támogatás 50%-a 2016 februárjában előlegként került folyósításra.  
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25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok módosított előirányzata 55 042,1 millió forint. 

Év közben az alábbi főbb intézkedések és jelentősebb kifizetések történtek: 

‒ A 2016. évben a következő fejezeti kezelésű előirányzatok kerültek létrehozásra: 
= Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása, Pest megyei 

fejlesztések, Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai, Pénztárgépek cseréjének és 
átalakításának támogatása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény (a 
továbbiakban: a költségvetési törvény módosítása) 1. számú melléklete alapján. 

= Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása: az elektronikus fizetési 
módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről szóló 1630/2016. (XI. 17.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: 1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozat) alapján. 

= Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése: a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 
1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1679/2016. (XI. 29.) 
Korm. határozat) alapján. 

= Ár- és belvízvédelmi kártalanításai feladatok: Magyarország 2017. évi központi 
költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (a 
továbbiakban: megalapozó törvény) alapján a WMA megszüntetésével beutalásra 
került pénzeszközök előirányzatosítása miatt létrehozásra került fejezeti kezelésű 
előirányzat. 

‒ A 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat) alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei 
és kiadásai fejezetből átcsoportosításra került 30,0 millió forint a rögzített hadiipari 
kapacitások, a védelmi célú tartalékok és a stratégiai érdekű kapacitások fenntartására, 
valamint gazdaságfelkészítési célokra. 

‒ A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról szóló 1494/2016. (IX. 15.) Korm. 
határozatban (a továbbiakban: 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat) a Kormány 800,0 
millió forint előirányzatot biztosított Martonvásár külterületén végrehajtani tervezett 
infrastruktúra-beruházás, valamint a városban jelentkező fejlesztési igények 
megvalósítása érdekében a Rendkívüli kormányzati intézkedések terhére. A pénzügyi 
teljesítés 2016. évben megtörtént. 

‒ A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 
és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. 
határozatban (a továbbiakban: 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat) a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések terhére a Bicske-Tarján-Etyek közötti kerékpárút II. 
ütemének megépítése, valamint az Etyeki Gasztrosétány és kapcsolódó fejlesztések II. 
ütemének megvalósítása érdekében a Kormány 1 441,0 millió forint előirányzatot 
biztosított. A pénzügyi teljesítés 2016. évben megtörtént. 

‒ Az 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozatban a Kormány a Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére 630,0 millió forint előirányzatot biztosított a volt ferences rendház 
épületének felújításával és többfunkciós fejlesztést biztosító, pályaorientációs 
központként és munkaképesség-vizsgáló állomásként, illetve tudományos kutató- és 
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módszertanfejlesztő központként a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában 
működő, mentorszolgáltatást nyújtó és mentorképző Munkaerő-piaci Elhelyezkedést 
Segítő Speciális Fejlesztő Központ céljára történő átalakításával kapcsolatos előkészítő 
munkálataira. A pénzügyi teljesítés 2016. évben megtörtént. 

‒ Az 1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány a készpénzállomány 
csökkentése céljából 2 400,0 millió forint előirányzatot biztosított a hazai fizetési 
infrastruktúra modernizálása céljából a bankkártya-elfogadó helyek számának a 
bővítésére. A jogszabályi feltételeknek megfelelő szolgáltatók 2016. évben összesen 
2 416,0 millió forint támogatásban részesültek, amelyből 30 200 darab új bankkártya-
elfogadóhely létesítése valósul meg 2017. év folyamán.  

‒ Év közben az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 18 497,0 millió 
forint összegben megtörtént. 

‒ Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti 
kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról szóló 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1401/2016. (VII. 22.) Korm. 
határozat) alapján 240,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
került átadásra az NGM igazgatása részére. 

‒ A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1493/2016. 
(IX. 15.) Korm. határozatnak (a továbbiakban: 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat) 
megfelelően a Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Raoul Wallenberg 
Szakközépiskolája és Szakiskolája elhelyezését biztosító Ingatlan felújítása céljából 
2 113,2 millió forint költségvetési maradvány az MNV Zrt. részére került átadásra. 

‒ A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1544/2016. 
(X. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1544/2016. (X. 13.) Korm. határozat) szerint 
120,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az SZC-k részére 
került kifizetésre. 

‒ A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok 
felhasználásáról szóló 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat) alapján 4,8 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány került pénzügyileg teljesítésre a KEF részére. 

‒ A 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. 
határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat) szerint 147,8 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került az NGM-től a Bethlen Gábor 
Alap (a továbbiakban: BGA) javára átadásra. 

‒ A Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat terhére „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatására” címmel 3 500,0 millió forint összegű, „A mikro-, kis- 
és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén” címmel 
1 442,6 millió forint összegű pályázat került meghirdetésre. 

‒ A Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzatról: 
= 1 000,0 millió forint előirányzat átadása valósult meg az NFM javára 

megállapodás alapján a Zöld Klíma Alap részére történő hozzájárulás forrásának 
biztosítására, valamint egyéb nemzetközi klímafinanszírozási feladatok ellátása 
érdekében. 

= 1 050,0 millió forint támogatás került biztosításra Mosonmagyaróvár területén 
geotermikus fűtőmű létesítése céljából.  

= 1 250,0 millió forint keretösszegű pályázat került meghirdetésre önkormányzatok 
részére elektromos töltőállomás létesítésére a közlekedésből származó 
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üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő 
gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése céljából. 

= 2 000,0 millió forint keretösszeggel került pályázat meghirdetésre az 
elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása érdekében elektromos 
gépkocsi beszerzésének támogatására. 

‒ A Nemzetgazdasági támogatások előirányzat terhére 24 637,0 millió forint támogatás 
került megítélésre a nagyvállalatok beruházásainak megvalósítása céljából. A támogatás 
segítségével 1 147 új munkahely jön létre, és összességében 61 456,1 millió forint 
értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban. 

‒ A szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére 5 111,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra az SZC-k 
tagintézményeinek felújítása céljára. 

 
A 2016. évben 35 263,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 32 587,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 

 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 30 995,8    29 487,3    36 487,3    55 042,1    20 101,5    64,9 36,5 
ebből 
személyi 
juttatások 

0,0 36,2 95,3 0,0 0,0 – – 

Bevétel 11 857,4    309,9    309,9    703,9    644,0    5,4 91,5 

Támogatás 18 774,7    29 177,4    36 177,4    35 841,2    36 223,9    192,9 101,1 

Költségvetési 
maradvány 

18 860,7    – – 18 497,0    18 497,0    98,1 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 29 487,3   309,9   29 177,4   
Módosítások kedvezményezettenként -5 697,2   0,0   -5 697,2   

− saját intézménynek -1 480,3   0,0   -1 480,3   

 = meghatározott feladatra -1 480,3   0,0   -1 480,3   

− más fejezet intézménynek -15,6 0,0 -15,6 

 = meghatározott feladatra -15,6 0,0   -15,6 

− 

más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának 

-2 701,3   0,0   -2 701,3   

− 

más fejezet központi kezelésű 
előirányzatának 

-1 500,0   0,0   -1 500,0   
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Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 31 252,0   18 891,0   12 361,0   

− 

A 2016. évi LXXVI. törvénnyel történő 
forrásbiztosítás 

7 000,0   0,0   7 000,0 

− más fejezettől átcsoportosítás  2 430,0 0,0   2 430,0 

− saját intézménytől átcsoportosítás  60,0 0,0   60,0 

− 

Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatból 

2 871,0 0,0   2 871,0 

− maradvány 18 497,0 18 497,0 0,0   

− bevétel   394,0 394,0 0,0   

2016. évi módosított előirányzat 55 042,1   19 200,9 35 841,2 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (16 db)         1 905,6    0,0      1 905,6 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatra  21,0 0,0      21,0 

− más fejezet intézménye 64,1 0,0      64,1 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 1 000,0 0,0      1 000,0 

− más fejezet központi kezelésű 
előirányzata 

2 116,1    0,0      2 116,1 

− alapítvány               8,6    0,0      8,6 

− egyesület 34,3 0,0      34,3 

− nonprofit társaság 1 297,8 272,3 1 025,5 

− gazdasági társaság 5 668,6 0,0 5 668,6 

− önkormányzat/vagy intézménye 1 122,8 0,0      1 122,8 

− elkülönített állami pénzalap 147,8 0,0      147,8 

− magánszemély 3 426,2 0,0      3 426,2 

− köztestület 350,4 151,0 199,4 

− egyházi jogi személy 630,0 0,0 630,0 

− térségi fejlesztési tanács 1 741,0 300,0 1 441,0 

− nemzetközi szervezetek 562,1 0,0      562,1 

− szövetség 5,1 0,0      5,1 
Összes kifizetés       20 101,5    723,3 19 378,2 
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2. Ágazati célelőirányzatok alcím 
2.4. Magyar találmányok külföldi bejelentése 
 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,2    0,0 0,0 0,2 0,1 50,0 50,0 

Bevétel 0,1    0,0 0,0 0,1    0,1    100,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

0,2    – – 0,1 0,1 50,0 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,2   0,2   0,0   

− maradvány 0,1   0,1   0,0   

− bevétel   0,1   0,1   0,0   

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

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 0,2   0,2   0,0   0,0   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás 0,2   0,2   0,0   0,0   0,0   
 = maradvány 0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 0,2   0,2   0,0   0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és 
száma 

      

− elkülönített állami pénzalap  0,1    0,0 0,1 

Összes kifizetés 0,1 0,0      0,1 
 
A Magyar találmányok külföldi bejelentése fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott 
támogatás formája 1992. évtől visszatérítendő támogatás volt, az egyes iparjogvédelmi 
oltalmak megszerzésének és fenntartásának a magyar találmányok külföldi bejelentése 
célelőirányzatból történő támogatásáról szóló 9/2003. (II. 28.) GKM rendelet hatályba 
lépéséig, 2003. év elejéig. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az 
előirányzaton a visszafizetési kötelezettséggel kifizetett támogatásokból adódóan az NGM – a 
találmány hasznosulásához kötött feltételek szerint – követeléseket tart nyilván. 
A tárgyév során a 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása 
megtörtént és az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján átadásra került a BGA részére. 
A 2016. évben a követelésekből adódóan 0,1 millió forint visszafizetés történt, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
2.5. Kárrendezési célelőirányzat  

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 931,4    3 900,0 3 900,0 4 225,5 3 751,7 95,4 88,8 
Támogatás 4 000,0    3 900,0    3 900,0    3 900,0    3 900,0    97,5 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

256,8    – – 325,5    325,5 126,8 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 3 900,0   0,0   3 900,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 325,5   325,5   0,0   

− maradvány 325,5   325,5   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 4 225,5   325,5   3 900,0 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

3 900,0   0,0   3 900,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 325,5   325,5   0,0   0,0   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás 325,5   325,5   0,0   0,0   0,0   

 = maradvány 325,5   325,5   0,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 4 225,5   325,5   3 900,0   0,0   0,0   

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (2 db) 293,9    0,0      293,9 

− elkülönített állami pénzalap 31,6 0,0      31,6 

− magánszemély 3 426,2 0,0      3 426,2 

Összes kifizetés 3 751,7 0,0      3 751,7 
 
A Kárrendezési célelőirányzattal összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja 
el. 
Ezen előirányzatról teljesítik: 
‒ a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó 

állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet alapján 
meghatározott kártérítéseket, 

‒ a gépjármű szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti 
kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet szerinti kártérítéseket, 

‒ az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján mindazon 
személyek megalapozott kártérítési igényét, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti 
tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga, illetve személyhez fűződő joga 
sérelmet szenvedett, 

‒ a magyar állam területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok és azok 
állományába tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott 
károk megtérítését. 

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése, mely alapján 
az előirányzat Függő kár kifizetés, Járadék kifizetés és Tőkésítésre kifizetés jogcímeket 
tartalmaz.  
A kárrendezés célja, hogy a sérült személyek vagy halálos kimenetelű balesetek károsultjai 
(hozzátartozói) a károkozó felelősségéhez mérten, a magyar jog keretén belül anyagi 
védelemben részesüljenek. 
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A kárrendezés az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból történik. A kifizetésekre a legtöbb 
esetben bírósági ítéletek, peren kívüli megállapodások, egyezségek, igazolások, bemutatott 
jövedelemigazolások, számlák alapján kerül sor. 
A károsultak részére 2016. évben 3 426,2 millió forint kifizetés történt.  
A költségvetési törvényben előírt kiadási előirányzat év közben 325,5 millió forint összegű 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal módosult, melyből 173,4 millió forint az 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján az NGM igazgatása, 120,5 millió forint az 
1544/2016. (X. 13.) Korm. határozat alapján az SZC-k, 31,6 millió forint pedig az 1821/2016. 
(XII. 22.) Korm. határozat alapján a BGA részére került átadásra.  
A 2016. évi maradvány összege 473,8 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
2.6. Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0    0,0 0,0 44,7 0,0 – 0,0 

Bevétel 0,0    0,0 0,0 44,7 44,7    – 100,0 
 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 44,7   44,7 0,0   

− bevétel   44,7 44,7 0,0   

2016. évi módosított előirányzat 44,7 44,7 0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 44,7   44,7 0,0   0,0   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás 44,7 44,7 0,0   0,0   0,0   
 = bevétel   44,7 44,7   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 44,7 44,7 0,0   0,0   0,0   
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A megalapozó törvény III. fejezete alapján a WMA 2016. december 31-én megszűnt, 
pénzeszközei 2016. december 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat fizetési számlájára 
beutalásra kerültek.  
A 2016. évi maradvány összege 44,7 millió forint, mely teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
2.7. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2,7    10,0 10,0 17,0 7,0 259,3 41,2 
Támogatás 4,3 10,0    10,0    10,0    10,0    232,6 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

5,4    – – 7,0    7,0 129,6 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 10,0   0,0   10,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 7,0   7,0 0,0   

− maradvány 7,0   7,0 0,0   

2016. évi módosított előirányzat 17,0   7,0   10,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

10,0   0,0   10,0 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 7,0   7,0   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 7,0   7,0   0,0   0,0   0,0   
 = maradvány 7,0   7,0   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 17,0   7,0   10,0 0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és 
száma 

      

− saját intézmény (2 db) 6,4    0,0  6,4 

− köztestület 0,6 0,0  0,6 

Összes kifizetés 7,0 0,0  7,0 
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 185. § (3) bekezdése alapján 
az NGM fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 
megfelelő működéséhez.  
Az eredeti kiadási előirányzathoz év közben 7,0 millió forint összegű költségvetési 
maradvány került előirányzatosításra, melyből a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a 
továbbiakban: Kamara) részére a 2015. évi támogatási szerződés alapján 0,6 millió forint 
kifizetés történt. A fennmaradó 6,4 millió forintból 3,0 millió forint az 1401/2016. (VII. 22.) 
Korm. határozat alapján az NGM igazgatása, 3,4 millió forint az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. 
határozat alapján a KEF részére került átadásra. 
2016. évben 10,0 millió forint maradvány keletkezett. A maradvány összegéből 4,2 millió 
forint a Kamarával kötött támogatási szerződés alapján kötelezettségvállalással terhelt, mely a 
Kamara közfelügyeleti feladatellátása érdekében – így különösen a közfelügyeleti hatóság 
által kezdeményezett rendkívüli minőség-ellenőrzések, fegyelmi eljárások lefolytatása, a 
közfelügyeleti rendszer ellátása, a közfelügyeleti hatóság által kezdeményezett vizsgálatok, 
áttekintések, folyamatos monitoring céljából kért adatszolgáltatások, a közfelügyeleti hatóság 
működésével összefüggő informatikai fejlesztések céljából – felmerült kiadások fedezetét 
biztosítja. A fennmaradó 5,8 millió forint összegű költségvetési maradvány 
kötelezettségvállalással nem terhelt.  
 
2.8. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 350,6  272,3  272,3  281,1  281,1  80,2  100,0  
Bevétel 8,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  – 

Támogatás 302,5  272,3  272,3  272,3  272,3  90,0  100,0  
Költségvetési 
maradvány 

48,1  – – 8,8  8,8  18,3  100,0  
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  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 272,3   0,0   272,3   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

8,8   8,8   0,0   

− maradvány 8,8   8,8   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 281,1   8,8   272,3   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

272,3   0,0   272,3   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 8,8   8,8   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 8,8   8,8   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 8,8   8,8   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 281,1   8,8   272,3   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

−   saját intézmény (1 db)                8,8    0,0                8,8    

−   nonprofit társaság            272,3              272,3    0,0  
 Összes kifizetés            281,1              272,3                  8,8    
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: OFA) – 100%-ban a magyar állam tulajdonát képező társaság – 2016. évi 
működésének támogatása, a kezelt programok végrehajtásának megvalósításához szükséges 
kiadások finanszírozása. 
Az OFA tevékenysége elősegíti a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, innovatív 
foglalkoztatási formák támogatása, foglalkoztatási célú intézményfejlesztési és 
esélyegyenlőségi programok és projektek megvalósítását. Az OFA közreműködésével 
valósulnak meg hazai forrásból finanszírozott támogatási programok és uniós forrásból 
finanszírozott projektek, amelyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: 
‒ „Diplomamentő” program, 
‒ „Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” program, 
‒ ,,Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban” 

program, 
‒  ,,Azonnal cselekszünk” program, 
‒ ,,Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek 

támogatása” program, 
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‒ GINOP-5.1.2-15-2016-00001 ,,PiacTárs” – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások 
ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében. 

 
A tárgyévben a költségvetési törvény az OFA működésére 272,3 millió forintot határozott 
meg. A 2015. évi 8,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
előirányzatosítása megtörtént, mely összeg az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján 
átcsoportosításra került az NGM igazgatása részére. Mindezek alapján az előirányzaton 
maradvány nem keletkezett. 
 
2.9. ClusterCOOP program támogatása 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 42,5 0,0 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 39,9 39,9 –  100,0 
Költségvetési 
maradvány 

42,5 – – 0,0 0,0 0,0 –  

 
  millió forintban, egy tizedessel 

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

39,9   39,9   0,0   

− bevétel   39,9   39,9   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 39,9   39,9   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 39,9   39,9   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 39,9   39,9   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 39,9   39,9   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 39,9   39,9   0,0   0,0   0,0   
 
A 2011. április 1-jén indult és 2014. március 31-ig tartó ClusterCOOP program – tíz európai 
partner részvételével – az EU Közép-európai Transznacionális Programjának keretében 
működtetett, innováció motiválta kis- és középvállalkozások klaszter-együttműködését 
elősegítő nemzetközi projekt volt. A program alapvető célja a közép-európai országokban 
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működő klaszterek hatékony együttműködése, keretfeltételeinek kialakítása és megerősítése 
volt annak érdekében, hogy a klaszterek innovációs kapacitásaikat jobban kiaknázhassák, a 
gazdasági-kereskedelmi együttműködést támogató belső integrációt előmozdítsák, javíthassák 
versenyképességüket, tárgyalási pozíciójukat. Az NGM vezető partnersége mellett 
megvalósuló ClusterCOOP projekt 2014. évben sikeresen lezárult, melynek megfelelően 
2016. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  
Az utolsó, hatodik féléves elszámolás 2015. évben került benyújtásra az Irányító Hatóság 
részére, a támogatás visszatérítésére 2016. évben került sor. A befolyt 39,9 millió forint 
összegű bevétel kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
2.10. Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 
 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0   1 000,0   1 000,0   9 433,7   3 607,9    – 38,2 
Bevétel 9 164,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  – 

Támogatás 0,0   1 000,0   1 000,0   269,0   269,1    – 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

0,0   – –   9 164,7   9 164,7    – 100,0 

 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 000,0   0,0   1 000,0   
Módosítások kedvezményezettenként -731,0   0,0   -731,0   

− saját intézménynek -731,0   0,0   -731,0   
  = meghatározott feladatra -731,0   0,0   -731,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

9 164,7   9 164,7   0,0   

− maradvány 9 164,7   9 164,7   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 9 433,7   9 164,7   269,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

1 000,0   0,0   1 000,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 8 433,7   9 164,7   -731,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 8 433,7   9 164,7   -731,0   0,0   0,0   
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 = átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-731,0   0,0   -731,0   0,0   0,0   

 = maradvány 9 164,7   9 164,7   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 9 433,7   9 164,7   269,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény (13 db)  1 235,7    0,0  1 235,7    

 −  

 más fejezet központi kezelésű 
előirányzata  

2 113,2    0,0  2 113,2    

 −   egyesület  9,0    0,0  9,0    

 −   önkormányzat/vagy intézménye  250,0    0,0  250,0    
 Összes kifizetés  3 607,9    0,0     3 607,9    
 
Az SZC-k fenntartását a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el 2015. 
július 1-jétől. Ehhez kapcsolódóan került létrehozásra a Szakképzési rendszer átalakításával 
kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzat, mely célja az SZC-k fejlesztésének 
támogatása.  
A 2016. évi 1 000,0 millió forint összegű eredeti előirányzat összege az alábbiak szerint 
módosult az év során: 
‒ az NFA képzési alaprésze terhére 9 164,7 millió forint vissza nem térítendő támogatás 

került biztosításra 2015. évben – támogatói okirat alapján, elszámolási kötelezettség 
mellett – a fejezeti kezelésű előirányzat javára, mely kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány előirányzatosításra került; 

‒ 116,3 millió forint került átadásra az NSZFH részére a 2016. évi lebonyolító szervi 
feladatok finanszírozása érdekében; 

‒ összesen 180,7 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt 11 SZC javára épület 
felújítási és karbantartási munkák végrehajtása érdekében; 

‒ 50,0 millió forint előirányzat-átadás valósult meg az SZC-k részére a „Szakmák 
éjszakája” országos szintű rendezvénysorozat lebonyolítása céljából; 

‒ 384,0 millió forint került támogatási szerződés keretében átadásra a Hódmezővásárhelyi 
SZC Cseresnyés Kollégiuma, valamint a Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája felújításának támogatására.  

 
Miniszteri döntés alapján a fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradványa terhére összesen 5 111,0 millió forint összegű támogatás került 
biztosításra az SZC-k tagintézményeinek felújítása céljára, mely költségvetési támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok ellátására – lebonyolító szervként – az NSZFH került kijelölésre. Ebből 
az összegből támogatási szerződés keretében 338 felújítási cél, állagmegóvásra, 
korszerűsítésre irányuló munkálat valósul meg az SZC-knél. 
 
A 9 433,7 millió forint összegű módosított előirányzat terhére az alábbi főbb kifizetések 
történtek: 
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‒ 250,0 millió forint a Mórahalmi önkormányzat támogatása céljából, a Szegedi SZC 
mórahalmi oktatási épületének felújítása, valamint egy új tanműhely építési munkái I. 
ütemének támogatása érdekében; 

‒ 2 113,2 millió forint az MNV Zrt. részére került átadásra – a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének rendezéséről, 
valamint az ehhez szükséges források biztosításáról szóló 1246/2016. (V. 18.) Korm. 
határozatnak megfelelően, az 1493/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján – a 
Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és 
Szakiskolája elhelyezését biztosító Ingatlan felújítására; 

‒ 1 235,7 millió forint az NSZFH által 2016. évben megkötött 28 db támogatási szerződés 
alapján az SZC-k részére tagintézményeik fejlesztése céljából. 

 
Mindezeknek megfelelően az előirányzat 2016. évi költségvetési maradványa 5 825,9 millió 
forint, melyből az Ávr. 150. § (1) e) pontja alapján 5 815,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
2.11. Munkavédelmi célú támogatás 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0 0,0 0,0 10,8 5,8  – 53,7 
Bevétel 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 
Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 10,8 10,8 –  100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

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

10,8   10,8   0,0   

− maradvány 10,8   10,8   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 10,8   10,8   0,0   

 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 10,8   10,8   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 10,8   10,8   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 10,8   10,8   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 10,8   10,8   0,0   0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény (1 db)                3,8    0,0               3,8    

 −   más fejezet intézménye                2,0    0,0               2,0    
 Összes kifizetés                5,8    0,0               5,8    
 
A 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a 
továbbiakban: NMH) 2014. december 31. napján jogutód nélkül megszűnt és e rendelet 
alapján 2015. január 1. napjától magánjogi jogait és kötelezettségeit az NGM-nek kell 
gyakorolnia és teljesítenie. 
Mindezek alapján az NMH-ba beolvadt Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főfelügyelőség által 2011-2012. évben – pályázat útján, az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés támogatása érdekében – kötött szerződések kifizetése e fejezeti 
kezelésű előirányzatról kerül teljesítésre. 
A Munkavédelmi célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2016-ban eredeti előirányzattal 
nem rendelkezett. 
A 2015. évi 7,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a további felhasználás 
érdekében a fejezeti kezelésű előirányzaton előirányzatosításra került, mely összegből 2,0 
millió forint kifizetés teljesült a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. A 
fennmaradó 5,0 millió forint kifizetése várhatóan a 2017. évben fog teljesülni. 
A 2015. évi 3,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1401/2016. 
(VII. 22.) Korm. határozat alapján átadásra került az NGM igazgatása részére. 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 5,0 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány keletkezett. 
 
2.12. Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0 0,0 0,0 559,9 530,0 – 94,7 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 – 100,0 

Támogatás 555,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 
Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 555,0 555,0 – 100,0 
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  millió forintban, egy tizedessel 

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

559,9   559,9   0,0   

− maradvány 555,0   555,0   0,0   

− bevétel   4,9   4,9   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 559,9   559,9   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 559,9   559,9   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 559,9   559,9   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 555,0   555,0   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 4,9   4,9   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 559,9   559,9   0,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

−  nonprofit társaság            530,0    0,0            530,0    
 Összes kifizetés            530,0                    0,0               530,0    
 
Az előirányzat célja a 2007-2013-as operatív programok lezárásával összefüggésben felmerült 
kiadások finanszírozása a regionális fejlesztési ügynökségek részére. 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben a 2015. évi 
555,0 millió forint maradvány előirányzatosítása megtörtént, melyből hat regionális fejlesztési 
ügynökség 530,0 millió forint támogatásban részesült a 2016. I. negyedévi feladatellátás 
fedezetének biztosítására. 
Az előirányzatot módosította továbbá a regionális fejlesztési ügynökségek visszafizetési 
kötelezettségéből eredő 4,9 millió forint befolyó bevétel előirányzatosítása. 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton fennmaradó 29,9 millió forint jogszabály 
alapján kötelezettségvállalással terhelt, amelyet az operatív programok végrehajtásával 
összefüggésben a XIX. Uniós fejlesztések és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
2017. augusztus 31. napjáig kell visszafizetni a XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére. 
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2.13. Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása 

 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0   0,0   0,0   2 416,0   2 416,0    – 100,0 
Támogatás 0,0   0,0   0,0   2 416,0   2 416,0    – 100,0 

 

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 416,0   0,0   2 416,0   

− más fejezettől átcsoportosítás  2 400,0   0,0   2 400,0   

− 

 saját fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

16,0   0,0   16,0   

2016. évi módosított előirányzat 2 416,0   0,0   2 416,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 2 416,0   0,0   2 416,0   0,0   0,0   
- Kormány hatáskörű módosítás 2 400,0   0,0   2 400,0   0,0   0,0   
Más fejezettől átcsoportosítás 2 400,0   0,0   2 400,0   0,0   0,0   

= az 1630/2016. (XI. 17.) Korm. 
határozat alapján átcsoportosítás 
a Miniszterelnökség fejezet 
terhére 

2 400,0   0,0   2 400,0   0,0   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás 16,0   0,0   16,0   0,0   0,0   

 = átvétel fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzattól 

16,0   0,0   16,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 2 416,0   0,0   2 416,0   0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   gazdasági társaság         2 416,0     0,0        2 416,0    
 Összes kifizetés         2 416,0    0,0            2 416,0    
 

Az 1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozattal létrehozott előirányzat javára a Kormány 2 400,0 
millió forintot biztosított. 
Az előirányzat célja a bankkártya-elfogadó helyek számának a bővítése, a modern 
elektronikus fizetési módok elterjedésének ösztönzésével a hazai fizetési infrastruktúra 
modernizálása és a készpénzállomány csökkenése. Az előirányzat által új, korszerű 
terminálok beszerzéséhez és telepítéséhez terminálonként 80 000 forint támogatás nyújtására 
került sor. A támogatásban részesülő szolgáltatóknak legalább a nyújtott támogatás 
mértékének megfelelő díjcsökkentést kellett vállalniuk, valamint annak biztosítását hogy az 
elfogadóhely a szolgáltató részére összességében legfeljebb a bankkártyás forgalom 1%-ának 
megfelelő összegű díjat fizetheti.  
A jogszabályi feltételeknek megfelelően 2 416,0 millió forint összegben érkezett be 
támogatási kérelem. A támogatás biztosítása érdekében az NGM a Nemzetközi tagdíjak, 
nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére 16,0 millió 
forintot csoportosított át. A támogatások kifizetése a 2016. évben megtörtént, melyet 30 200 
darab új bankkártya-elfogadóhely létesítésére használnak fel a támogatottak a 2017. év 
folyamán.  
 

2.14. Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0   0,0   1 500,0   0,0   0,0    – –  
Támogatás 0,0   0,0   1 500,0   0,0   0,0    –  – 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként -1 500,0   0,0   -1 500,0   

− más fejezet központi kezelésű előirányzatának -1 500,0   0,0   -1 500,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 500,0   0,0   1 500,0   

− 

A 2016. évi LXXVI. törvénnyel történő 
forrásbiztosítás 

1 500,0   0,0   1 500,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Országgyűlés hatáskörű 
előirányzat-módosítás 

1 500,0   0,0   1 500,0   0,0   0,0   

- Kormány hatáskörű módosítás -1 500,0   0,0   -1 500,0   0,0   0,0   
Átadás más fejezetnek -1 500,0   0,0   -1 500,0   0,0   0,0   

= az 1822/2016. (XII. 22.) 
Korm. határozat alapján 
előirányzat átcsoportosítás az 
NFM fejezet részére 

-1 500,0   0,0   -1 500,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
 
A költségvetési törvény módosítása az előirányzat javára 1 500,0 millió forintot biztosított a 
kezelőszemélyzet nélküli automatákba beépítésre kerülő automata felügyeleti egység 
beszerzéséhez nyújtandó támogatás fedezete érdekében, azonban e forrás az egyes fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének 
felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1822/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján átcsoportosításra került az NFM fejezet részére. 
 
2.15. Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0 0,0 0,0 630,0 630,0 –  100,0 
Támogatás 0,0 0,0 0,0 630,0 630,0 –  100,0 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 630,0   0,0   630,0   

− 

Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatból 

630,0   0,0   630,0   

2016. évi módosított előirányzat 630,0   0,0   630,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 630,0   0,0   630,0   0,0   0,0   
- Kormány hatáskörű módosítás 630,0   0,0   630,0   0,0   0,0   
Más fejezettől átcsoportosítás 630,0   0,0   630,0   0,0   0,0   

= az 1679/2016. (XI. 29) Korm. 
határozat alapján átcsoportosítás 
a rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzat terhére 

630,0   0,0   630,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 630,0   0,0   630,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   egyházi jogi személy  630,0    0,0  630,0    
 Összes kifizetés  630,0    0,0  630,0    
 
A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozatban előírtak 
szerint a volt ferences rendház épületében – annak felújítását követően – kialakításra kerül 
egy, a Piarista Rend Magyar Tartománya fenntartásában működő többfunkciós fejlesztést 
biztosító, pályaorientációs központ és munkaképesség-vizsgáló állomás, illetve tudományos 
kutató- és módszertani központ (a továbbiakban: fejlesztő központ). A fejlesztő központ az 
épület felújítását és feladatainak teljes körű szakmai megalapozását követően várhatóan 2019. 
év januárjában kezdi meg a működését.  
 
A Kormány az 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat szerint 630,0 millió forintot biztosított a 
fejlesztő központ 2016. évi előkészületi, valamint az építési munkálataihoz a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések előirányzat terhére. 
A rendelkezésre álló forrásból két támogatási szerződés került megkötésre és pénzügyi 
teljesítésre: 
‒ 583,1 millió forint összegben a fejlesztő központhoz kapcsolódó ingatlan felújításának 

előkészítése, tervezése és építési munkálatai I. ütemének megvalósítása érdekében; 
‒ 46,9 millió forint összegben részletes szakmai program kidolgozása, a fejlesztő központ 

működését megalapozó módszertanok kialakítása céljából. 
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3. Turisztikai feladatok alcím 
3.1. Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 400,1 0,0 0,0 1,9 1,9 0,5 100,0 
Bevétel 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –  
Költségvetési 
maradvány 

400,1 – – 1,9 1,9 0,5 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

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

1,9   1,9   0,0   

− maradvány 1,9   1,9   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 1,9   1,9   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 1,9   1,9   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 1,9   1,9   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 1,9   1,9   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 1,9   1,9   0,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény (1 db)                1,9    0,0               1,9    
 Összes kifizetés                1,9    0,0               1,9    
 
A 2016. évben a fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, mivel 
2015. évben a forrás átkerült a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe. Az előző 
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évben keletkezett 1,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 
1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján átadásra került az NGM igazgatása részére. 
Az előirányzaton a 2016. évben maradvány nem keletkezett. 
 
4. Területfejlesztési feladatok alcím 
4.1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 3 037,9   470,6   470,6   2 853,6   2 758,3   90,8  96,7  
ebből: személyi 
juttatás 

0,0   36,2   36,2   0,0   0,0   – – 

Bevétel 104,9   0,0   0,0   34,1   34,1   32,5  100,0  

Támogatás 2 678,2   470,6   470,6   2 655,6   2 655,6   99,2  100,0  
Költségvetési 
maradvány 

418,7   – – 163,9   163,9   39,1  100,0  

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 470,6   0,0   470,6   
Módosítások kedvezményezettenként -56,0   0,0   -56,0   

− saját intézménynek -56,0   0,0   -56,0   
  = meghatározott feladatra -56,0   0,0   -56,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 439,0   198,0   2 241,0   

− 
Rendkívüli kormányzati intézkedések 
előirányzatból 

2 241,0   0,0   2 241,0   

− maradvány 163,9   163,9   0,0   

− bevétel   34,1   34,1   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 2 853,6   198,0   2 655,6   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

470,6   0,0   470,6   36,2   0,0   

Módosítások jogcímenként 2 383,0   198,0   2 185,0   -36,2   0,0   
- Kormány hatáskörű módosítás 2 241,0   0,0   2 241,0   0,0   0,0   

Más fejezettől átcsoportosítás 2 241,0   0,0   2 241,0   0,0   0,0   
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= az 1438/2016. (VIII. 17. ) 
Korm. határozat alapján 
előirányzat-átcsoportosítás 
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére 

1 441,0   0,0   1 441,0   0,0   0,0   

= az 1494/2016. (IX. 15.) Korm. 
határozat alapján előirányzat-
átcsoportosítás a Rendkívüli 
kormányzati intézkedések 
terhére 

800,0   0,0   800,0   0,0   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás 142,0   198,0   -56,0   -36,2   0,0   

 = átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-56,0   0,0   -56,0   -36,2   0,0   

 =maradvány 163,9   163,9   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 34,1   34,1   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 2 853,6   198,0   2 655,6   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

−  más fejezet intézménye                4,4    0,0               4,4    

−  nonprofit társaság            162,1    0,0           162,1    

−  gazdasági társaság                7,4    0,0               7,4    

−  önkormányzat/vagy intézménye            820,4    0,0           820,4    

−  elkülönített állami pénzalap              23,0    0,0             23,0    

−  térségi fejlesztési tanács         1 741,0              300,0           1 441,0    
 Összes kifizetés         2 758,3              300,0           2 458,3    
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 470,6 millió forint állt 
rendelkezésre.  
Év közben a módosított kiadási előirányzat 2 853,6 millió forintra módosult, az alábbiak 
miatt:  
‒ a korábbi évek decentralizált, hazai forrásból megvalósuló területfejlesztési 

pályázatainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából az előirányzatról 56,0 
millió forint került átadásra a Kincstár részére,  

‒ az előirányzat javára az 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat alapján 1 441,0 millió 
forint és az 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat alapján 800,0 millió forint került 
átcsoportosításra, 

‒ az előző évi költségvetési maradvány összege 163,9 millió forint volt, melynek 
előirányzatosítása megtörtént, 

‒ az előirányzat javára összesen 34,1 millió forint bevétel folyt be. 
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Az előirányzat pénzügyi teljesítése 2758,3 millió forint, melyből a legjelentősebb kiadások az 
alábbiak: 
‒ A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 

továbbiakban: Tftv.) 16. §-a alapján a térségi fejlesztési tanácsok működéséhez 
költségvetési hozzájárulás kerül biztosításra. A 2016. évben a Balaton Fejlesztési 
Tanács 120,0 millió forint támogatásban részesült, mely hozzájárult a Balaton régió 
fejlesztésére fordítható fejlesztési források hatékony felhasználásához, megvalósult a 
nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása, a 
régió fejlesztésével kapcsolatos információk biztosítása az érintett szervezetek számára. 
A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: TBFT) részére a 2016. évben 
150,0 millió forint került átutalásra a TBFT működtetésére, a Tftv.-ben szerepelő 
feladatainak megvalósítására, a térségre vonatkozó területfejlesztési koncepciót és 
programot megalapozó feladatok ellátására. 

‒ A 2016. évben 72,0 millió forint támogatást biztosított az NGM a Lechner 
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) részére, melyből megvalósult a Területfejlesztési 
és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) informatikai 
infrastruktúrájának üzemeltetése, a felhasználói tájékoztatás, a felhasználói adatbázis 
karbantartása, a rendszerhez kapcsolódó alkalmazáskonszolidáció és adatgazdálkodás. 

‒ A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére 1 441,0 
millió és a Martonvásár Város Önkormányzata részére 800,0 millió forint támogatást 
biztosított a tárca. 

‒ 17 megyei önkormányzat részére 20,4 millió forint kifizetés történt, a korábbi hazai 
decentralizált területfejlesztési célú előirányzatok terhére kötött támogatások 
kezelésével kapcsolatban felmerülő 2016. évi kiadások finanszírozására. A megyei 
önkormányzatok a támogatásokhoz kapcsolódóan a 2016. évben 589 darab pályázatot 
kezeltek és 475 darab pályázat esetén került sor helyszíni vagy dokumentum alapú 
ellenőrzés lefolytatására. 

‒ Az előző évi maradvány terhére a következő jelentősebb kifizetések történtek:  
= A TBFT feladatainak ellátása érdekében további 30,0 millió forint támogatás került 

nyújtásra. 
= A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. részére 72,0 millió forint támogatást 

biztosított az NGM a Tftv.-ben előírt TeIR 2015. évi működtetésére. 
= 18,1 millió forint támogatás nyújtására került sor Széchenyi Programiroda részére 2 

nemzeti program (Tokaj-Hegyalja Program, Ős-Dráva Program) programirodáinak a 
2015. II. félévi működtetése és az Európai Megfigyelő Hálózat a Területi Fejlődéséért 
és Kohézióért Interregionalis Együttműködési Program 2013 operatív program 
végrehajtása céljából. 

= 23,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az 1821/2016. (XII. 
22.) Korm. határozat alapján átutalásra került a BGA részére. 

 
Az előirányzaton 95,3 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 86,3 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt az alábbi főbb indokok alapján: 
‒ Az NGM 60,0 millió forint támogatással járult hozzá a Tisza-tó Térségi Fejlesztési 

Tanács részére a Tisza-tavi térség turisztikai stratégiája 2016-2020-as fejlesztési 
időszakra vonatkozó operatív tervdokumentumok kidolgozásához, a térségi befektetés-
ösztönzési tevékenység megalapozásához, a térség ipari és barnamezős területeinek 
fejlesztési és rehabilitációs lehetőségeit megalapozó tanulmányok elkészítéséhez, a 
Tisza-tavi médiaközpont 2016. évi tevékenységéhez és a Tisza-tavi tükör kiadásához. 

‒ 20,0 millió forint támogatás a TBFT részére építészeti alkotótábor megvalósítására. 
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4.2. Decentralizált területfejlesztési programok 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 139,2 0,0 0,0 168,7 53,9 38,7 32,0 
Bevétel 133,3 0,0 0,0 135,8 135,8 101,9 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

38,8 – – 32,9 32,9 84,8 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

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

168,7   168,7   0,0   

− maradvány 32,9   32,9   0,0   

− bevétel   135,8   135,8   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 168,7   168,7   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 168,7   168,7   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 168,7   168,7   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 32,9   32,9   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 135,8   135,8   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 168,7   168,7   0,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

−  saját fejezeti kezelésű előirányzatra              21,0    0,0             21,0    

−  elkülönített állami pénzalap              32,9    0,0             32,9    
 Összes kifizetés              53,9                    0,0                 53,9    
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Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben került sor az előző évi 32,9 
millió forint maradvány előirányzatosítására, mely az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 
alapján átutalásra került a BGA részére. 
A 2016. évben a korábbi évekből származó, a területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával 
összefüggő feladatokat szolgáló előirányzatok terhére megítélt, de visszavont támogatásokból 
135,8 millió forint bevétel keletkezett, melynek előirányzatosítása megtörtént. 
A befolyt bevételből 21,0 millió forint átadásra került a Területfejlesztéssel összefüggő 
feladatok előirányzatra szakmai feladatok ellátása érdekében. 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2016. évben 114,8 millió forint maradvány keletkezett, 
mely kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
4.4. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2016. évi 
módosított 
előirányza

t 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 0,6 0,0 0,0 2,8 1,7 283,3 60,7 
Bevétel 1,7 0,0 0,0 1,1 1,1 64,7 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

0,6 – – 1,7 1,7 283,3 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

2,8   2,8   0,0   

− maradvány 1,7   1,7   0,0   

− bevétel   1,1   1,1   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 2,8   2,8   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 2,8   2,8   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 2,8   2,8   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 1,7   1,7   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 1,1   1,1   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 2,8   2,8   0,0   0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

−  elkülönített állami pénzalap                1,7    0,0               1,7    
 Összes kifizetés                1,7                    0,0                   1,7    
 
Az előirányzatra év közben az előző évekből származó, a területfejlesztéssel és 
fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzatok terhére megítélt, de 
visszavont támogatásokkal összefüggő bevételekből 1,1 millió forint folyt be, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
A 2015. évi maradvány összege 1,7 millió forint volt, mely az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. 
határozat alapján átutalásra került a BGA részére. 
 
4.5. Pest megyei fejlesztések  
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0   0,0   2 000,0   1 942,6   0,0    – 0,0 
ebből 
személyi 
juttatások 

0,0 0,0 59,1 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0   0,0   2 000,0   1 942,6   1 942,6    – 100,0 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként -57,4   0,0   -57,4   

− saját intézménynek -57,4   0,0   -57,4   
  = meghatározott feladatra -57,4   0,0   -57,4   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 000,0   0,0   2 000,0   

− 

A 2016. évi LXXVI. törvénnyel történő 
forrásbiztosítás 

2 000,0   0,0   2 000,0   

2016. évi módosított előirányzat 1 942,6   0,0   1 942,6   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 1 942,6   0,0   1 942,6   0,0   0,0   

Országgyűlés hatáskörű 
előirányzat-módosítás 

2 000,0   0,0   2 000,0   59,1   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás -57,4   0,0   -57,4   -59,1   0,0   

 = átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-57,4   0,0   -57,4   -41,4   0,0   

 = Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0   0,0   0,0   -17,7   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 1 942,6   0,0   1 942,6   0,0   0,0   
 
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 
1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) 
alapján a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások 
fejlesztései a 2016-2021. közötti időszakban 80 000,0 millió forint összegű támogatásban 
részesülnek az alábbi célok érdekében: 
- közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és 

környezetét javító fejlesztések, 
- turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése, 
- Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése, 
- munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak, kerékpárutak, 

alacsonyabb rendű utak fejlesztése), 
- önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, 
- települések infrastrukturális ellátottságának javítása. 
 
Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a pénzügyi támogatás összegét a 2016. évben 
2 000,0 millió forintban határozta meg. E forrás biztosítása a költségvetési törvény évközi 
módosításával megtörtént. 
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 
felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat) szerint az előirányzat felhasználása 
pályázati úton vagy egyedi döntéssel lehetséges.  
A pályázatokkal kapcsolatos egyes végrehajtási feladatok ellátásában a Kincstár 
közreműködik, melyhez az intézmény az 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat alapján 57,4 
millió forint támogatásban részesült. 
 
Az előirányzatból fennmaradó 1 942,6 millió forint összeg és a 2017. évi forrás terhére a 
2016. évben  
- „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatására” című, 3 500,0 milló forint összegű, 
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- „A mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye 
területén” című, 1 442,6 millió forint összegű 

pályázati felhívás került meghirdetésre, melyekhez kapcsolódó pályázati döntés a 2017. évben 
várható, így az előirányzaton 1 942,6 millió forint maradvány keletkezett. 
 
5. Belgazdasági feladatok 
5.1. Gazdasági Zöldítési Rendszer 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 4 206,2   5 540,7   5 540,7   10 161,8   2 205,3   52,4 21,7 
Támogatás 6 514,8   5 540,7   5 540,7   5 540,7   5 540,7   85,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

2 312,5   – –   4 621,1   4 621,1   199,8 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 5 540,7   0,0   5 540,7   

Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   

Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

4 621,1   4 621,1   0,0   

− maradvány 4 621,1   4 621,1   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 10 161,8   4 621,1   5 540,7   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

5 540,7   0,0   5 540,7   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 4 621,1   4 621,1   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 4 621,1   4 621,1   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 4 621,1   4 621,1   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 10 161,8   4 621,1   5 540,7   0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −  

 más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata  

1 000,0    0,0  1 000,0    

 −   nonprofit társaság  125,3    0,0  125,3    

 −   gazdasági társaság  1 050,0    0,0  1 050,0    

 −   önkormányzat/vagy intézménye  30,0    0,0  30,0    
 Összes kifizetés  2 205,3    0,0  2 205,3    
 
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló az Európai 
Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/87/EK irányelve 3d. cikk (4) bekezdése, 
valamint a 10. cikk (3) bekezdése határozza meg a légi közlekedés kibocsátási egységeinek 
elárverezéséből származó bevételek, illetve az egyéb kibocsátási egységnek elárverezéséből 
származó bevételek legalább 50 %-ának felhasználási területeit. Mindezekre figyelemmel a 
Gazdasági Zöldítési Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat célja: 
‒ a kibocsátás-csökkentést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó kutatás és 

fejlesztés, valamint demonstrációs projektek finanszírozása, 
‒ a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztése, 
‒ az alacsony kibocsátású közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás 

ösztönzése, 
‒ az elektromos töltőinfrastruktúra-telepítés megvalósítási helyszíneit feltüntető adatbázis 

és térkép elkészítése, működtetése, 
‒ az elektromos töltőinfrastruktúrához kapcsolódó fizetési, elszámolási és 

kontrollrendszer kiépítése, működtetése, 
‒ az elektromobolitáshoz, energiahatékonysághoz kapcsolódó marketing és promóciós 

tevékenység kiadásainak támogatása, kapcsolódó tanulmányok, tervek, koncepciók 
kidolgozásának a finanszírozása. 

 
A Kvtv. 8. § (2) bekezdése, és (4) bekezdés a) pontja alapján a miniszter a Gazdasági 
Zöldítési Rendszer előirányzaton az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 
rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) által létrehozott légiközlekedési 
kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből a költségvetési törvényben megtervezetten 
felül pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-áig, továbbá az Ügkr. tv. hatálya alá tartozó 
kibocsátási egységek 2016. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 25%-áig 
vállalhat kötelezettséget, valamint az előirányzatot az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. 
évi LX. törvény alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából pénzforgalmilag teljesült 
bevétel 50%-áig növelheti meg. Mindezek alapján 2016. évben a befolyt bevételeknek 
megfelelően 4 978,7 millió forint összegig lehetett kötelezettséget vállalni.  
Év közben sor került a 2015. évi költségvetési maradvány előirányzatosítására 4 621,1 millió 
forint összegben, mellyel a módosított előirányzat 10 161,8 millió forintra nőtt. 
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2016. évben az előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek: 
‒ 1 000,0 millió forint megállapodás alapján az NFM javára a Zöld Klíma Alap részére 

történő hozzájárulás forrásának biztosítása, valamint egyéb nemzetközi 
klímafinanszírozási feladatok ellátása érdekében; 

‒ 50,8 millió forint a hazai elektromobilitás széleskörű elterjesztéséhez szükséges 
töltőinfrastruktúrák optimális földrajzi elhelyezését biztosító adatbázis és a térkép 
megvalósításának támogatására; 

‒ 62,8 millió forint az e-Mobi Elektromobilitás Nkft. (a továbbiakban: e-Mobi Nkft.) 
2016. évi lebonyolító szervi feladatainak finanszírozása céljára; 

‒ 11,7 millió forint az Autómentes Nap keretében megrendezésre kerülő eVerda családi 
nap lebonyolításának támogatására; 

‒ 30,0 millió forint két önkormányzat részére villámtöltő állomás kiépítése érdekében; 
‒ 1 050,0 millió forint Mosonmagyaróvár területén geotermikus fűtőmű létesítésének 

támogatására. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2016. évben két pályázat került kiírásra, melyek 
tekintetében a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására – lebonyolító 
szervként – az e-Mobi Nkft. került kijelölésre. 
‒ A 2016. augusztus 15-én önkormányzatok részére meghirdetett elektromos töltőállomás 

pályázat keretösszege 1 250,0 millió forint. A támogatás célja a közlekedésből származó 
üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő 
gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. A pályázatok benyújtási 
határideje 2016. december 31-e volt. Összesen 75 db pályázat került benyújtásra, 
melynek elbírálására 2017. évben került sor. 

‒ Az „Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” elnevezésű pályázat 2016. 
szeptember 26-án került kihirdetésre 2 000,0 millió forint keretösszeggel. A támogatás 
célja az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása.  

 
Az előirányzaton 7 956,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 7 394,4 millió forint 
Ávr. 150. § (1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány.  
 
5.3. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 221,0 151,0 151,0 171,0 151,0 68,3 88,3 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 –  100,0 

Támogatás 153,0 151,0 151,0 151,0 151,0 98,7 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

68,0 – – 0,0 0,0 0,0 –  
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  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 151,0   0,0   151,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

20,0   20,0   0,0   

− bevétel   20,0   20,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 171,0   20,0   151,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

151,0   0,0   151,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 20,0   20,0   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 171,0   20,0   151,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   köztestület            151,0              151,0    0,0  
 Összes kifizetés            151,0              151,0                    0,0     
 
Az előirányzat a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működési 
költségeihez biztosít támogatást. 
Az előirányzathoz kapcsolódó jogszabályi háttér: 
‒ az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 

közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról 
szóló 2013. évi XXXIV. törvény, 

‒ a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. 
(VI. 30.) Korm. rendelet. 
 

E fejezeti kezelésű előirányzat részére a 2016. évben a költségvetési törvény 151,0 millió 
forintot biztosított, mely összegben az NGM szerződést kötött a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával (a továbbiakban: MKIK), mint konzorciumvezetővel a TSZSZ működtetésére, 
mely a tárgyévben támogatási előlegként kifizetésre került. 
Év közben az előző évek támogatási szerződéseinek elszámolásai alapján visszautalt 20,0 
millió forint bevétel előirányzatosításra került. 
Mindezek alapján az előirányzaton 20,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett.  
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5.4. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 
 

 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 30,3 4,2 4,2 68,4 64,0 211,2 93,6 
Támogatás 34,2 4,2 4,2 34,2 34,2 100,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

30,3 – – 34,2 34,2 112,9 100,0 

     
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 4,2   0,0   4,2   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 64,2   34,2   30,0   

− más fejezettől átcsoportosítás 30,0   0,0   30,0   

− maradvány 34,2   34,2   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 68,4   34,2   34,2   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

4,2   0,0   4,2   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 64,2   34,2   30,0   0,0   0,0   
- Kormány hatáskörű módosítás 30,0   0,0   30,0   0,0   0,0   

Más fejezettől átcsoportosítás 30,0   0,0   30,0   0,0   0,0   

=az 1223/2016. (V. 2.) Korm. 
határozat alapján előirányzat-
átcsoportosítás a költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezetből  

30,0   0,0   30,0   0,0   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás 34,2   34,2   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 34,2   34,2   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 68,4   34,2   34,2   0,0   0,0   
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 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   gazdasági társaság                 64,0     0,0                64,0    

 Összes kifizetés                 64,0    0,0                64,0    
 
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet) 
alapján az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok védelmi felkészítési és a 
gazdaság mozgósítási feladataival kapcsolatos teendői finanszírozására szolgál, különleges 
jogrend esetén az ágazatok működőképességének, a lakosság ellátásának, a Magyar 
Honvédség, a rendvédelmi szervek és a szövetséges fegyveres erők szükségleteinek 
kielégítése céljából. 
Az előirányzatból finanszírozott feladatok jogszabályi alapja: 
‒ a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdésének d) 
pontja, 

‒ a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §-a, 
‒ a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának 

szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet, 
‒ a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű kapacitásokról, 

valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló 3022/2016. Korm. határozat. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi 4,2 millió forint eredeti előirányzata 68,4 millió 
forintra módosult az év során az alábbiak szerint: 
‒ 34,2 millió forint 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 

előirányzatosításra került, melynek kifizetése a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági 
szempontból stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások 
rögzítéséről szóló 3021/2015. Korm. határozat 1. mellékletében meghatározott 
Kedvezményezettek részére megtörtént.  

‒ Az 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozat alapján a XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezetből átcsoportosításra került 30,0 millió forint 
gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok, stratégiai érdekű kapacitások és rögzített 
hadiipari kapacitások fenntartása érdekében. 

A 2016. évben összesen 29,8 millió forint összegben történt szerződéskötés, melynek 
kifizetése a Kedvezményezettek részére a szerződéskötést követően támogatási előlegként 
megtörtént.  
Mindezeknek megfelelően az előirányzaton 4,4 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány keletkezetett. 
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5.5. Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 83,5 69,8 69,8 102,7 101,7 121,8 99,0 
Támogatás 58,4 69,8 69,8 99,8 99,8 170,9 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

28,0 – – 2,9 2,9 10,4 100,0 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 69,8   0,0   69,8   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 32,9   2,9   30,0   

− 

 saját fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

30,0   0,0   30,0   

− maradvány 2,9   2,9   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 102,7   2,9   99,8   

   
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

69,8   0,0   69,8   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 32,9   2,9   30,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 32,9   2,9   30,0   0,0   0,0   

 = átvétel fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzattól 

30,0   0,0   30,0   0,0   0,0   

 =maradvány 2,9   2,9   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 102,7   2,9   99,8   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   elkülönített állami pénzalap                2,9    0,0                2,9    

 −   köztestület              98,8    0,0             98,8    
 Összes kifizetés            101,7    0,0           101,7    
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A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint az éves állami központi 
költségvetésben a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban: MSZT) részére biztosítani 
szükséges a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve 
az ezekből eredő feladatok ellátásához szükséges költségvetési hozzájárulást. 
A 2016. évben a költségvetési törvényben e célokra 69,8 millió forint állt rendelkezésre.  
Ennek megfelelően a tárgyévben az MSZT 69,8 millió forint támogatásban részesült a 
nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való képviselethez, illetve ezekből 
eredő feladatok ellátása érdekében. A 2016. évben a szerződés teljes összege kifizetésre 
került.  
Év közben az MSZT többlettámogatási igényét jelezte a 2016. év második félévre vonatkozó 
tagdíjfizetési kötelezettségei teljesítésére, melynek biztosítása érdekében a tárca a Fejezeti 
általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére 30,0 millió forintot csoportosított át, 
mely összegből az MSZT elszámolás benyújtását követően 29,0 millió forint költségvetési 
támogatásban részesült.  
A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján átadásra került a BGA javára.  
Az előirányzaton összesen 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett. 
 
5.6. MKIK támogatása 
 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 22,0    50,0    50,0    147,2    100,0    454,5 67,9 

Bevétel 0,0    0,0 0,0 47,2 47,2 – 100,0 

Támogatás 50,0 50,0    50,0    50,0    50,0    100,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

22,0    – – 50,0    50,0    227,3 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 50,0   0,0   50,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 97,2   97,2   0,0   

− maradvány 50,0   50,0   0,0   

−  bevétel 47,2   47,2   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 147,2   97,2   50,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

50,0   0,0   50,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 97,2   97,2   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 97,2   97,2   0,0   0,0   0,0   
 = maradvány 50,0   50,0   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 47,2 47,2 0,0 0,0 0,0 
2016. évi módosított előirányzat 147,2   97,2   50,0   0,0   0,0   
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és 
száma 

      

− köztestület 100,0 0,0 100,0 

Összes kifizetés 100,0 0,0      100,0 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata év közben a 2015. évi 50,0 millió forint 
összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvánnyal és 47,2 millió forint, az 
előző években kötött támogatási szerződések alapján nyújtott támogatások elszámolása 
alapján keletkezett visszafizetési kötelezettségből befolyt bevétellel került módosításra. 
A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 8/B. §-a alapján az üzleti forgalom 
biztonságának, valamint a gazdaság fejlesztésének előmozdítása érdekében, az országos 
kamarának a kamarai nyilvántartás részeként – a gazdálkodó szervezetek iránti bizalom 
megítélését elősegítő és gazdasági tevékenységüket jellemző, nyilvánosan elérhető és 
közhiteles nyilvántartásból származó nyilvános információkat tartalmazó – adatbázist 
szükséges működtetni. Ez alapján a 2016. évi eredeti előirányzat terhére az MKIK-val 
támogatási szerződés került megkötésre a nyilvántartás működtetésének és 
továbbfejlesztésének megvalósítása, továbbá törzsadatvásárlás állami adatbázisból, ősfeltöltés 
és online frissítés érdekében. A támogatás kifizetésére 2016. évben került sor. 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának 
összege a 2016. évben befolyt bevétel alapján 47,2 millió forint. 
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5.7. Nemzetgazdasági támogatások 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0   15 000,0   15 000,0   18 000,0   1 727,1    – 9,6 
Támogatás 3 000,0   15 000,0   15 000,0   15 000,0   15 000,0   500,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

0,0   – – 3 000,0   3 000,0    – 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 15 000,0   0,0   15 000,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

3 000,0   3 000,0   0,0   

− maradvány 3 000,0   3 000,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 18 000,0   3 000,0   15 000,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

15 000,0   0,0   15 000,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 3 000,0   3 000,0   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 3 000,0   3 000,0   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 3 000,0   3 000,0   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 18 000,0   3 000,0   15 000,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény (1 db)              49,6     0,0             49,6    

 −   gazdasági társaság         1 677,5    0,0        1 677,5    
 Összes kifizetés         1 727,1    0,0        1 727,1    
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A Nemzetgazdasági támogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évben 15 000,0 millió 
forint eredeti előirányzattal rendelkezett. 
Az előirányzat kizárólag a Nagyvállalati Beruházási Támogatási (a továbbiakban: NBT) 
program finanszírozási forrásait tartalmazza. 
Az NBT azon nagyvállalatok beruházásaihoz nyújt vissza nem térítendő támogatást, amelyek 
jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság – ezen belül is a feldolgozóipar – 
növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez. 
Az NBT keretében 2016. évben támogatás a Magyarországon azon saját tulajdonú 
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, Magyarországon legalább 250 főt 
foglalkoztató gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet 
részére volt nyújtható, amely fejlesztendő tevékenysége a Központi Statisztikai Hivatal által a 
feldolgozóipari ágak (TEÁOR 10-33) körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik, továbbá 
kapacitásbővítő beruházásukhoz uniós forrásból nem részesülhetnek vissza nem térítendő 
támogatásban. A minimális támogatható projektméret 100,0 millió forint volt, de emellett a 
támogatási összegnek is el kellett érnie az 50,0 millió forintot. A támogatottaknak a 
bázislétszám és a projekt következtében keletkező plusz álláshelyek fenntartási időszak alatti 
megtartására, illetve létrejövő többletkapacitás működtetésére kellett kötelezettséget 
vállalniuk. Támogatás csak abban az esetben volt nyújtható, ha kimutatható volt, hogy a 
folyósított összeg a fenntartási időszak végéig az államháztartás részére megtérül. 
A 2016. év során 36 nagyvállalat részére összességében 24 637,0 millió forint támogatás 
került megítélésre. 2016. évben az átlagos támogatott projektméret közel 1,8 milliárd forint 
volt, mintegy 700,0 millió Ft átlagos támogatás mellett. A támogatások segítségével 1147 új 
munkahely jön létre és összességében 61 456,1 millió forint értékű beruházás valósul meg, 
jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban. A forráskihelyezés kiegyenlítettségét 
mutatja, hogy szinte minden megyében akadt olyan cég, amely a beruházásához támogatást 
nyert el. 
 
A 2016. évben összesen 1 727,1 millió forint kifizetés teljesült az alábbiak szerint:  
‒ Az előző évben keletkezett 49,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradvány az 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat alapján átadásra került az NGM 
igazgatása részére. 

‒ A fennmaradó 1 677,5 millió forint összeg kifizetése a 2015. évben megkötött 
szerződések terhére teljesült. 

 
A 2016. évi előirányzatból a teljes keret lekötésre került. A fejezeti kezelésű előirányzaton 
16 272,9 millió forint maradvány keletkezett, melyből 16 269,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
kifizetésére a beruházások megvalósítását követően, várhatóan 2017. évben kerül sor.  
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5.8. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0   0,0   2 000,0   0,0   0,0   – – 
Támogatás 0,0   0,0   2 000,0   0,0   0,0   – – 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 0,0   0,0   0,0   
Módosítások kedvezményezettenként -2 000,0   0,0   -2 000,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

2 000,0   0,0   2 000,0   

− 
A 2016. évi LXXVI. törvénnyel történő 
forrásbiztosítás 

2 000,0   0,0   2 000,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Országgyűlés hatáskörű 
előirányzat-módosítás 

2 000,0   0,0   2 000,0   0,0   0,0   

- Kormány hatáskörű 
módosítás 

-2 000,0   0,0   -2 000,0   0,0   0,0   

Átadás más fejezetnek -2 000,0   0,0   -2 000,0   0,0   0,0   

= az 1787/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján 
előirányzat átcsoportosítás az 
EMMI fejezet részére 

-2 000,0   0,0   -2 000,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

 
A költségvetési törvény módosítása az előirányzat javára 2 000,0 millió forintot biztosított az 
Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek 
és beruházásainak támogatására, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok 
növekedéséhez, azonban e forrás az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 
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szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1787/2016. (XII. 17.) Korm. 
határozat) alapján átcsoportosításra került az EMMI fejezet részére. 
 
5.9. Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 102,6 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9  – 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

102,6 – – 0,0 0,0 0,0  – 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

12,9   12,9   0,0   

− bevétel   12,9   12,9   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 12,9   12,9   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 12,9   12,9   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 12,9   12,9   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 12,9   12,9   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 12,9   12,9   0,0   0,0   0,0   
 
Az előirányzat a Magyar Állam 95,1%-os többségi tulajdonában lévő Kárpát Régió Üzleti 
Hálózat Zrt. (a továbbiakban: KRÜH Zrt.) üzemeltetésére, működtetésére, valamint a szakmai 
programjainak a megvalósítására biztosít támogatást. 
A KRÜH Zrt. végelszámolása a 2015. évben megkezdődött, így az előirányzat eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett.  
Év közben sor került az előző évi támogatások elszámolásából adódó visszafizetés 
előirányzatosítására 12,9 millió forint összegben.  
Tekintettel arra, hogy a KRÜH Zrt. végelszámolása a 2016. évben befejeződött, az előirányzat 
terhére kifizetés nem történt, 12,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett. 
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7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
7.1. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 16,1 30,0 30,0 59,4 30,0 186,3 50,5 
Támogatás 30,0 30,0 30,0 29,4 29,4 98,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

16,1 – – 30,0 30,0 186,3 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 30,0   0,0   30,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   

− 

más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának 

0,0   0,0   0,0   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 29,4   30,0   -0,6   

− 

saját fejezeti kezelésű előirányzatnak 
átadás 

-0,6   0,0   -0,6   

− maradvány 30,0   30,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 59,4   30,0   29,4   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

30,0   0,0   30,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 29,4   30,0   -0,6   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 29,4   30,0   -0,6   0,0   0,0   

 = átadás fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-0,6   0,0   -0,6   0,0   0,0   

 =maradvány 30,0   30,0   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 59,4   30,0   29,4   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
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Kedvezményezettek köre és száma       

 −   elkülönített állami pénzalap              30,0    0,0             30,0    
 Összes kifizetés              30,0    0,0             30,0    
 
A fejezeti kezelésű előirányzat az NGM-mel szemben fennálló kártérítési polgári peres és 
peren kívüli eljárásokkal, kártérítési ügyekre vonatkozó jogi tevékenységgel összefüggő 
költségek finanszírozására szolgál.  
A fejezeti kezelésű előirányzat 30,0 millió forint összegű eredeti előirányzata a 2016. év 
folyamán 59,4 millió forintra módosult az alábbiak szerint: 
‒ Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összegének 

előirányzatosítása összesen 30,0 millió forinttal emelte meg az előirányzatot, melynek 
teljesítése az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a BGA részére megtörtént. 

‒ A 2016. évi előirányzatból 0,6 millió forint előirányzat-átcsoportosítása valósult meg a 
Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára, a Lechner 
Tudásközpont Nonprofit Kft. támogatása érdekében. 
 

Mindezek alapján a 2016. évi 29,4 millió forint összegű maradvány kötelezettségvállalással 
nem terhelt, tekintettel arra, hogy az év során nem érkezett a fejezethez kártérítési igény, 
illetve bírósági határozat. 
 
7.2. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 555,0 551,5 551,5 614,1 520,3 93,7 84,7 
Támogatás 556,6 551,5 551,5 595,5 595,5 107,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

17,0 – – 18,6 18,6 109,4 100,0 

 

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 551,5   0,0   551,5   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 62,6   18,6   44,0   

− saját intézménytől átcsoportosítás 60,0   0,0   60,0   

− 

saját fejezeti kezelésű előirányzatnak 
átadás 

-16,0   0,0   -16,0   

− maradvány 18,6   18,6   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 614,1   18,6   595,5   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

551,5   0,0   551,5   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 62,6   18,6   44,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 62,6   18,6   44,0   0,0   0,0   

 = átadás fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-16,0   0,0   -16,0   0,0   0,0   

 = átvétel fejezeten belül 
intézménytől 

60,0   0,0   60,0   0,0   0,0   

 =maradvány 18,6   18,6   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 614,1   18,6   595,5   0,0   0,0   
 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   elkülönített állami pénzalap                   0,7     0,0                 0,7    

 −   nemzetközi szervezet               519,6     0,0              519,6    
 Összes kifizetés               520,3                     0,0                 520,3    
 

A fejezeti kezelésű előirányzat a tárca és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi 
szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási 
kötelezettségeinek finanszírozásául, továbbá egyes nemzetközi szervezetekben való 
tagdíjfizetési kötelezettségek, nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való 
részvétel támogatására szolgál.  
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 551,5 millió forint. 
Év közben előirányzatosításra került az előző évi 18,6 millió forint maradvány, továbbá 60,0 
millió forint forrásátcsoportosítás történt az NGM igazgatása költségvetéséből az ágazati 
párbeszéd bizottságok (a továbbiakban: ÁPB) támogatása érdekében.  
A Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 
rendelkezésre álló támogatási előirányzatot meghaladó összegű támogatási kérelmek 
teljesítéséhez 16,0 millió forint forrásátadás került jóváhagyásra a fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére. 
 
A nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódóan a 2016. évben összesen 519,6 
millió forint kifizetése történt meg, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: 
‒ Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) részére 286,6 millió forint, 
‒ ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) részére 81,7 millió forint, 
‒ Turisztikai Világszervezet (UNWTO) részére 39,6 millió forint, 
‒ Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW) részére 33,2 millió forint. 
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Az előző évi 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1821/2016. (XII. 
22.) Korm. határozat alapján átadásra került a BGA részére. 
 
Az előirányzaton 93,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 33,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt az ÁPB-k szakmai programjai megvalósulására, valamint 
egyes nemzetközi szervezetekben való tagdíjfizetési kötelezettségekre és nemzetközi 
szervezetekben, szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására. A 20 szakmai 
érdekképviseleti szervezettel kötött szerződések alapján a támogatások utalására a 
beszámolók elfogadását követően 2017. évben került sor. A fennmaradó 60,1 millió forint 
maradvány kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 

7.3. Szervezetátalakítási alap 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 6 694,1   493,3   493,3   0,0   0,0   0,0  – 
Támogatás 0,0   493,3   493,3   0,0   0,0    –  – 
Költségvetési 
maradvány 

6 694,1   – –   0,0   0,0   0,0  – 

 

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 493,3   0,0   493,3   

Módosítások kedvezményezettenként -493,3   0,0   -493,3   

− saját intézménynek -493,3   0,0   -493,3   
  = meghatározott feladatra -493,3   0,0   -493,3   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

0,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

493,3   0,0   493,3   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként -493,3   0,0   -493,3   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás -493,3   0,0   -493,3   0,0   0,0   
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 = átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-493,3   0,0   -493,3   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
 

Az előirányzat a közfeladat-ellátás módszereit, működését érintő jelentős átszervezésre, 
átalakításra, átalakulásra, illetve intézmények megszüntetésének finanszírozására szolgál, 
melyre 493,3 millió forint állt rendelkezésre a 2016. évben. 
Az előirányzat terhére év közben kötelezettségvállalás nem történt, ezért 493,3 millió forint 
került átcsoportosításra a Kincstár részére hálózati infrastruktúra megújítása, szerverek 
beszerzése, őrzés-védelmi feladatok ellátása érdekében. Az előirányzaton maradvány nem 
keletkezett. 
 
7.4. Nemzetgazdasági programok 
 

Megnevezés 

2015. 
évi 

tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 646,5 31,7 31,7 368,5 359,6 55,6 97,6 
Bevétel 2,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5,0 100,0 

Támogatás 285,0 31,7 31,7 84,3 84,3 29,6 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

643,6 – – 284,1 284,1 44,1 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 31,7   0,0   31,7   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 336,8   284,2   52,6   

− 

 saját fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

52,6   0,0   52,6   

− maradvány 284,1   284,1   0,0   

− bevétel   0,1   0,1   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 368,5   284,2   84,3   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

31,7   0,0   31,7   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 336,8   284,2   52,6   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 336,8   284,2   52,6   0,0   0,0   
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 = átvétel fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzattól 

52,6   0,0   52,6   0,0   0,0   

 =maradvány 284,1   284,1   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 368,5   284,2   84,3   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény (1 db)  1,4    0,0  1,4    

 −   egyesület  5,7    0,0  5,7    

 −   nonprofit társaság  25,7    0,0  25,7    

 −   gazdasági társaság  296,8    0,0  296,8    

 −   elkülönített állami pénzalap  24,9    0,0  24,9    

 −   szövetség  5,1    0,0  5,1    
Összes kifizetés  359,6    0,0  359,6    
 
Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához, gazdaságpolitikai 
szakmai célok, programok támogatásához használható fel. 
A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi 31,7 millió forint 
összegű eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások növelték: 
‒ Megtörtént a 2015. évi 284,1 millió forint összegű maradvány előirányzatosítása. 
‒ A Fejezeti általános tartalék terhére összesen 52,0 millió forint, a Magán és egyéb jogi 

személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 0,6 millió forint támogatási 
előirányzat került átcsoportosításra. 

‒ Év közben egy 2014. évi támogatási szerződés elszámolása alapján visszautalt 0,1 
millió forint összegű bevétel előirányzatosításra került. 

 
Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 368,5 millió forint összegre módosult, 
melyből 359,6 millió forint teljesült: 
‒ Az NGM a fejezeti kezelésű előirányzatból 4,6 millió forinttal turisztikai feladatokat, 

73,2 millió forinttal belgazdasági szakágazati feladatokat, 14,3 millió forinttal egyéb 
gazdaságpolitikai szakmai célokat finanszírozott.  

‒ A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány terhére 
átadásra került – az 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján – 24,9 millió forint a 
BGA javára. 

‒ A 2015. évi meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt 1,4 millió forint összegű 
költségvetési maradvány – az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján – átutalásra 
került a KEF részére  

‒ 241,2 millió forint került kifizetésre az Asztanai Szakvilágkiállításon való részvétel 
előkészítésére. 

 
A 2016. év végén a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési maradványa 8,9 millió forint, 
mely kötelezettségvállalással nem terhelt. 
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7.7. Fejezeti általános tartalék 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 –  –  
Támogatás 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 –  –  
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 300,0   0,0   300,0   
Módosítások kedvezményezettenként -218,0   0,0   -218,0   

− saját intézménynek -142,6   0,0   -142,6   
  = meghatározott feladatra -142,6   0,0   -142,6   

− más fejezet intézményének -15,6   0,0   -15,6   
  = meghatározott feladatra -15,6   0,0   -15,6   

− 

más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának 

-59,8   0,0   -59,8   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -82,0   0,0   -82,0   

− 

saját fejezeti kezelésű előirányzatnak 
átadás 

-82,0   0,0   -82,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

300,0   0,0   300,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként -300,0   0,0   -300,0   0,0   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás -300,0   0,0   -300,0   0,0   0,0   

 = KSH  részére történő 
átcsoportosítás 

-15,6   0,0   -15,6   0,0   0,0   

 = EMMI fejezet fejezeti 
kezelésű előirányzatának 
történő átcsoportosítás 

-59,8   0,0   -59,8   0,0   0,0   

 = átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-142,6   0,0   -142,6   0,0   0,0   
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 = átadás fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-82,0   0,0   -82,0   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
 
 
Az előirányzat a költségvetési év során felmerülő, az év közben előre nem látható feladatok 
kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok 
ellátásának finanszírozására szolgált. 
A Fejezeti általános tartalék 2016. évben 300,0 millió forint eredeti előirányzattal 
rendelkezett, melynek terhére év közben az alábbi előirányzat-átcsoportosítások történtek: 
‒ 52,0 millió forint a Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat javára 

szakmai feladatok, programok ellátása céljából; 
‒ 59,8 millió forint az EMMI részére; 
‒ 30,0 millió forint Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok fejezeti 

kezelésű előirányzat javára az MSZT tagdíjfizetési kötelezettségei finanszírozása 
érdekében; 

‒ 116,8 millió forint KEF részére, melyből 6,0 millió forint elektromos gépjárművekhez 
használható villámtöltő állomás üzemeltetése, és új elektromos töltőállomások 
kialakításához kapcsolódó elektromos kapacitásbővítés érdekében, 110,8 millió forint a 
KEF jogszabályi feladatai zökkenőmentes ellátása érdekében került átadásra; 

‒ 15,6 millió forint a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) javára, az 
NGM és a KSH között létrejött megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében; 

‒ 7,2 millió forint a Kincstár részére az elektronikus adatszolgáltató rendszer (KGR K11 
rendszer) elavult hálózati infrastruktúrájának megújítása érdekében; 

‒ 18,6 millió forint az EUTAF részére az Európai Audit Hatóságok 25. találkozójának 
részbeni finanszírozása céljából.  

Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzaton 2016. évben maradvány nem keletkezett. 
 
8. Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 
8.1. Duna Trasznacionális Együttműködési Program 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 327,0 669,7 669,7 756,9 373,2 114,1 49,3 
Bevétel 11,1 309,9 309,9 361,2 301,3 2 714,4 83,4 

Támogatás 353,3 359,8 359,8 358,3 358,3 101,4 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 37,4 37,4  – 100,0 
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  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 669,7   309,9   359,8   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 87,2   88,7   -1,5   

− 

 saját fejezeti kezelésű előirányzatnak 
átcsoportosítás 

-1,5   0,0   -1,5   

− maradvány 37,4   37,4   0,0   

− bevétel   51,3   51,3   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 756,9   398,6   358,3   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

669,7   309,9   359,8   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 87,2   88,7   -1,5   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 87,2   88,7   -1,5   0,0   0,0   

 = átadás fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-1,5   0,0   -1,5   0,0   0,0   

 =maradvány 37,4   37,4   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 51,3   51,3   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 756,9   398,6   358,3   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározo
tt feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény (2 db)            304,1    0,0           304,1    

 −   nonprofit társaság              53,0    0,0             53,0    

 −   nemzetközi szervezet              16,1    0,0             16,1    
 Összes kifizetés            373,2    0,0               373,2    
 
Az Európai Területi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) programok célkitűzése keretében 
a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési 
programokat valósítanak meg. 
A Duna Transznacionális Együttműködési Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, 
Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-
Hercegovina, Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és 
Ukrajna) részvételével valósul meg. A program keretében az alábbi szakpolitikai területeken 
kerülnek együttműködési projektek kidolgozásra:  
‒ Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió,  
‒ A környezetért és kultúráért felelős Duna Régió,  
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‒ A jobb összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió, 
‒ Jól kormányzott Duna Régió. 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 669,7 millió forint volt. Év közben 
előirányzatosításra került az előző évi 37,4 millió forint maradvány, a Széchenyi 
Programiroda 2015. évi támogatás elszámolásához kapcsolódó 1,3 millió forint összegű 
visszafizetése, továbbá az NGM igazgatása visszatérítette a részére 2015. évben biztosított 
forrást, mely által 50,0 millió forint felhalmozási kiadás előirányzatosítása vált szükségessé. 
Az előirányzat szabad forrása terhére az INTERREG EUROPE Interregionális 
Együttműködési Program előirányzat javára 1,5 millió forint került átcsoportosításra. Így a 
kiadási előirányzat 756,9 millió forintra módosult. 
Az előirányzat teljesítése 373,2 millió forintban realizálódott, az alábbiak szerint: 
- Magyarország a Duna Transznacionális Együttműködési Program keretében ellátja az 

irányító hatósági, közös titkársági, igazoló hatósági, ellenőrzési hatósági feladatokat, 
mely által az irányító hatóság működési költségeinek finanszírozására az előirányzatról 
300,0 millió forint került átadásra az NGM igazgatásának és 4,1 millió forint az audit 
hatósági feladatokat ellátó EUTAF részére.  

- A Duna Transznacionális Együttműködési Program magyar hozzájárulásának a 
kifizetése 16,1 millió forint volt.  

- Az uniós előirányzat közreműködői feladatainak ellátására 53,0 millió forint támogatást 
biztosított a tárca a Széchenyi Programiroda részére. 
 

A fejezeti kezelésű előirányzaton 323,8 millió forint maradvány keletkezett, mely jogszabály 
alapján kötelezettségvállalással terhelt.  
 
8.2. Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 35,9 191,1 191,1 284,2 81,8 227,9 28,8 
Bevétel 13,6 0,0 0,0 0,9 0,9 6,6 100,0 

Támogatás 114,5 191,1 191,1 191,1 378,4 330,5 198,0 
Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 92,2 92,2  – 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 191,1   0,0   191,1   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

93,1   93,1   0,0   

− maradvány 92,2   92,2   0,0   

− bevétel   0,9   0,9   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 284,2   93,1   191,1   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

191,1   0,0   191,1   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 93,1   93,1   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 93,1   93,1   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 92,2   92,2   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 0,9   0,9   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 284,2   93,1   191,1   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   nonprofit társaság              44,2    0,0             44,2    

 −   gazdasági társaság                6,9    0,0               6,9    

 −   önkormányzat/vagy intézménye              15,8    0,0             15,8    

 −   nemzetközi szervezet              14,9    0,0             14,9    
 Összes kifizetés              81,8    0,0                  81,8    
 
Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 
A Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program kilenc országra (Lengyelország, 
Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Németország és 
Olaszország nem teljes területével) terjed ki. 
A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség projektek kidolgozására: 
‒ Innovációs együttműködés Közép-Európa még inkább versenyképessé tétele érdekében, 
‒ Együttműködés az alacsony széndioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák 

kidolgozása érdekében, 
‒ Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható 

növekedés érdekében, 
‒ Együttműködés a közlekedésben a Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében. 
 
Az előirányzat 191,1 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. Év közben megtörtént a 
92,2 millió forint költségvetési maradvány és a Széchenyi Programiroda előző évi 
támogatásából adódó 0,9 millió forint visszafizetés előirányzatosítása.  
Az Interreg CENTRAL EUROPE Program Monitoring Bizottsága 2016. évben hozta meg a 
döntést a meghirdetett első pályázati felhívás kapcsán. A támogatásra érdemesnek ítélt 35 
projektből 23 konzorciumban 33 hazai kedvezményezett vesz részt, összesen 37 
projektrésszel. A sikeres pályázatok alapján a projektrészek hazai társfinanszírozásához és az 
uniós forrás 30%-os megelőlegezéséhez összesen 411,4 millió forint forrás vált szükségessé, 
melyhez 187,3 millió forint további forrást a Kormány a Közép-európai Transznacionális 
Együttműködési Program 2020 előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1470/2016. 
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(VIII. 31.) Korm. határozattal biztosított. A támogatások folyósítása a 2016. évben 
megkezdődött, melyhez kapcsolódóan 22,7 millió forint kifizetés történt.  
Az előirányzatból további 14,9 millió forint a Program nemzeti hozzájárulására, 44,2 millió 
forint pedig a Széchenyi Programiroda közreműködői feladataira került biztosításra.  
Az előirányzaton 389,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, mely 
kötelezettségvállalással terhelt és az első pályázati felhíváshoz kapcsolódó hazai 
társfinanszírozás és megelőlegezés további kifizetéseire kerül felhasználásra a 2017. évben.  
 
8.3. INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 25,2 98,6 98,6 150,8 177,7 705,2 117,8 
Bevétel 1,5 0 0 1,0 1,0 66,7 100,0 

Támogatás 62,1 98,6 98,6 111,4 306,7 493,9 275,3 
Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 38,4 38,4  – 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 98,6   0,0   98,6   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 52,2   39,4   12,8   

− 

 saját fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

12,8   0,0   12,8   

− maradvány 38,4   38,4   0,0   

− bevétel   1,0   1,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 150,8   39,4   111,4   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

98,6   0,0   98,6   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 52,2   39,4   12,8   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 52,2   39,4   12,8   0,0   0,0   

 = átvétel fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzattól 

12,8   0,0   12,8   0,0   0,0   

 =maradvány 38,4   38,4   0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 1,0   1,0   0,0   0,0   0,0   
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2016. évi módosított előirányzat 150,8   39,4   111,4   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   más fejezet intézménye              57,7    0,0             57,7    

 −   alapítvány                8,6    0,0               8,6    

 −   egyesület              19,6    0,0             19,6    

 −   nonprofit társaság              85,2    0,0             85,2    

 −   önkormányzat/vagy intézménye                6,6    0,0               6,6    
 Összes kifizetés            177,7    0,0               177,7    
 
Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 
Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Programban valamennyi EU 
tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. 
A program általános célnak tekinti a részt vevő országok és régiók regionális politikai 
hatékonyságának javítását, a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti 
tudás- és tapasztalatcsere elősegítését. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a részt vevő 
országok intézményei tapasztalatcserét és hálózatfejlesztési projekteket valósítsanak meg. 
A program prioritásai: 
‒ Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása, 
‒ Kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása, 
‒ Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása, 
‒ Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság. 

 
A költségvetési törvényben e célra 98,6 millió forintot állt rendelkezésre. Év közben sor 
került az előző évi 38,4 millió forint maradvány és a Széchenyi Programiroda által 
visszafizetett 1,0 millió forint előirányzatosításra. 
Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program Monitoring Bizottsága 
2016. évben döntött a 2015. évben meghirdetett első pályázati felhívásra érkezett 
projektekről. A támogatásra érdemesnek ítélt 64 együttműködési projektből 25 
konzorciumban 21 hazai kedvezményezett vesz részt, összesen 31 projektrésszel. A 
projektrészekhez kapcsolódó hazai társfinanszírozás és uniós forrás 30%-os 
megelőlegezéséhez 298,7 millió forint forrás vált szükségessé, melynek érdekében az 
előirányzat 195,4 millió forinttal túllépésre került, 12,8 millió forint pedig a Duna 
Transznacionális Együttműködési Program és az INTERACT III Interregionális 
Együttműködési Program előirányzat terhére átcsoportosításra került. 
Az előirányzaton 177,7 millió forint kifizetés történt, a Széchenyi Programiroda 
közreműködői feladatainak ellátásra (46,5 millió forint), a Programhoz kapcsolódó hazai 
társfinanszírozások és uniós források megelőlegezésére (131,2 millió forint). 
A fennmaradó 168,4 millió forint jogszabály alapján kötelezettségvállalással terhelt, melyből 
finanszírozásra kerülnek az első pályázati felhíváshoz kapcsolódó kedvezményezetteknek 
nyújtandó támogatások. 
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8.4. INTERACT III Interregionális Együttműködési Program 
 

Megnevezés 

2015. 
évi tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 22,7 11,3 11,3 12,9 11,5 50,7 89,1 
Bevétel 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  – 

Támogatás 22,8 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0  – 
Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 12,9 12,9 –  100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 11,3   0,0   11,3   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1,6   12,9   -11,3   

− 

saját fejezeti kezelésű előirányzatnak 
átadás 

-11,3   0,0   -11,3   

− maradvány 12,9   12,9   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 12,9   12,9   0,0   
 

   
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

11,3   0,0   11,3   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 1,6   12,9   -11,3   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 1,6   12,9   -11,3   0,0   0,0   

 = átadás fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-11,3   0,0   -11,3   0,0   0,0   

 =maradvány 12,9   12,9   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 12,9   12,9   0,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   nemzetközi szervezet              11,5    0,0              11,5    
 Összes kifizetés              11,5    0,0                  11,5    
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Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 
Az INTERACT III Interregionális Együttműködési Program a hatékony irányításról és 
végrehajtásról szól. Célja, hogy elősegítse az ETE programok minél eredményesebb 
végrehajtását a résztvevők tapasztalatai révén. A Programban valamennyi EU tagország, 
illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. 
A költségvetési törvény 11,3 millió forintot biztosított e célra. Év közben sor került az előző 
évi 12,9 millió forint maradvány előirányzatosításra, melyből a Programhoz kapcsolódó 
nemzeti hozzájárulás 11,5 millió forint összegben kifizetésre került. Az INTERREG 
EUROPE Interregionális Együttműködési Program megvalósításához szükséges többletforrás 
biztosítása érdekében az előirányzatból 11,3 millió forint átcsoportosításra került. 
Az év végén 1,4 millió forint maradvány keletkezett, mely jogszabály által 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
10. Fejezeti stabilitási tartalék 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 0,0 641,5 641,5 0,0 0,0 –  –  
Támogatás 0,0 641,5 641,5 0,0 0,0 –  –  
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat 641,5   0,0   641,5   

Módosítások kedvezményezettenként -641,5   0,0   -641,5   

− 

más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának 

-641,5   0,0   -641,5   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

641,5   0,0   641,5   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként -641,5   0,0   -641,5   0,0   0,0   
- Kormány hatáskörű módosítás -641,5   0,0   -641,5   0,0   0,0   
Átadás más fejezetnek -641,5   0,0   -641,5   0,0   0,0   
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= az 1787/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján 
előirányzat átcsoportosítás az 
NFM fejezet részére 

-641,5   0,0   -641,5   0,0   0,0   

2016. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
 
Az NGM fejezeten belül 2016. évben 641,5 millió forint stabilitási tartalék került 
meghatározásra, mely az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 1. mellékletének megfelelően 
átcsoportosításra került. 
 
48. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 
 

Megnevezés 

2015. évi 
tény 

2016. évi 
eredeti 

előirányzat 

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2016. évi 
módosított 
előirányzat 

2016. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 7 702,9   0,0   1 500,0   1 502,9   152,9   2,0 10,2 
Támogatás 0,0   0,0   1 500,0   1 500,0   1 500,0    – 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

7 705,8   – –   2,9   2,9   0,0 100,0 

 

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   

Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

1 502,9   2,9   1 500,0   

− 

A 2016. évi LXXVI. törvénnyel 
történő forrásbiztosítás 

1 500,0   0,0   1 500,0   

− maradvány 2,9   2,9   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 1 502,9   2,9   1 500,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2015. évi C. törvény szerinti 
előirányzat 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 1 502,9   2,9   1 500,0   0,0   0,0   

Országgyűlés hatáskörű 
előirányzat-módosítás 

1 500,0   0,0   1 500,0   0,0   0,0   
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- Fejezeti hatáskörű módosítás 2,9   2,9   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 2,9   2,9   0,0   0,0   0,0   
2016. évi módosított előirányzat 1 502,9   2,9   1 500,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −  

 más fejezet központi kezelésű 
előirányzata  

              2,9    0,0                2,9    

 −   gazdasági társaság            150,0    0,0            150,0    
 Összes kifizetés            152,9    0,0               152,9    
 

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett a 2016. évben. Év közben az előző évi 
2,9 millió forint maradvány előirányzatosításra került, mely a Rendkívüli kormányzati 
intézkedések előirányzat terhére történő forrásbiztosítás elszámolása során befizetésre került a 
központi költségvetésbe. 
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása 
által 2017. január 1-től kibővült az online pénztárgép használatra kötelezettek köre. Ez által az 
online pénztárgépek beszerzésének támogatása érdekében a költségvetési törvény módosítása 
1 500,0 millió forintot biztosított az előirányzat javára. Az online kapcsolatra képes, adóügyi 
ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez nyújtandó támogatások 
eljárásrendjét, mértékét, jogosultak körét a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való 
teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez 
nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet határozta meg. 
 
A támogatás igénybevételének főbb feltételei az alábbiak voltak: 
- az üzemeltető a 2015. adóévben legfeljebb 500,0 millió forint nettó árbevételt ért el 

vagy tevékenységét 2016. január 1-jét követően kezdte meg, 
- a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az üzemeltető megbízható 

adózónak minősül,  
- a kérelem benyújtását megelőző 5 naptári éven belül az állami adó- és vámhatóság 

számla, egyszerűsített számla, nyugta-kibocsátási kötelezettség két éven belüli ismételt 
elmulasztása, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt jogerősen 
mulasztási bírságot nem állapított meg a támogatást igénylő terhére. 
 

A támogatás összege pénztárgépenként 50 000 forint volt és egy vállalkozó legfeljebb öt 
pénztárgép megvásárlásához igényelhette.  
Az előirányzat javára a fenti célokra a 2016. évben 150,0 millió forint kifizetés történt. A 
fennmaradó 1350,0 millió forintból 122,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 
tekintettel arra, hogy a támogatások kiutalásának kérésére 2017. május 15-ig volt lehetőség. 
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2016. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat
(1)

FEJEZET
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 204 736,9 100 876,0 21 753,3 325 229,6106 603,841 689,3181 561,1122 629,3 452 483,5

1. Költségvetési szerv 171 959,1 71 388,7 14 753,3 299 128,1106 603,824 294,0174 401,686 142,0 391 441,4
-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 69 515,6 32 958,2 6 706,7 127 703,4-3 512,22 357,1106 801,839 664,9 145 311,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 405,7 9 573,3 1 322,6 48 236,74 891,5808,236 406,310 895,9 53 001,9

01/03  Dologi kiadások 66 418,9 22 488,3 5 888,8 70 354,625 683,319 947,731 153,528 377,1 105 161,6

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 989,8 -- 835,2 30 777,030 726,8155,3--835,2 31 717,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 3 281,0 301,0 -- 10 994,716 336,439,9--301,0 16 677,3

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

02/06  Beruházások 11 316,5 4 125,3 -- 7 842,123 256,7381,3--4 125,3 27 763,3

02/07  Felújítások 727,6 1 882,5 -- 2 805,18 848,0604,540,01 882,5 11 375,0

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 304,0 60,1 -- 414,5373,3----60,1 433,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 30 995,8 29 487,3 7 000,0 20 101,5--17 395,31 159,536 487,3 55 042,1

30 995,8 29 487,3 7 000,0 20 101,5--17 395,31 159,536 487,3 55 042,1
3. Központi előirányzat 1 782,0 -- -- 6 000,0----6 000,0-- 6 000,0

1 782,0 -- -- 6 000,0----6 000,0-- 6 000,0
BEVÉTELEK 103 243,5 34 966,6 -- 135 018,176 622,920 023,610 000,034 966,6 141 613,1

1. Költségvetési szerv 91 317,0 34 656,7 -- 134 314,276 622,919 629,610 000,034 656,7 140 909,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 11 857,4 309,9 -- 644,0--394,0--309,9 703,9

3. Központi előirányzat 69,1 -- -- 59,9-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 32 566,2 -- -- 48 477,929 980,918 497,0---- 48 477,9

1. Költségvetési szerv 13 705,5 -- -- 29 980,929 980,9------ 29 980,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 18 860,7 -- -- 18 497,0--18 497,0---- 18 497,0

TÁMOGATÁSOK 115 692,0 65 909,4 21 753,3 256 775,2--3 168,7165 561,187 662,7 256 392,5

1. Költségvetési szerv 96 917,3 36 732,0 14 753,3 220 551,3--4 664,4164 401,651 485,3 220 551,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 18 774,7 29 177,4 7 000,0 36 223,9---1 495,71 159,536 177,4 35 841,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 33 222,0 -- -- 33 274,0-------- --

1. Költségvetési szerv 33 222,0 -- -- 33 274,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 48 477,7 -- -- -- -- -- -- -- 120 981,7
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2016. évi zárszámadás

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

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 42 061,5 18 795,4 -- 20 628,26 288,4-575,0-39,818 795,4 24 469,0 -- --

1 Működési költségvetés 36 578,9 18 356,5 -- 20 094,35 705,5-166,7-39,818 356,5 23 855,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások 13 677,7 11 729,9 -- 11 781,41 646,463,2-28,611 729,9 13 410,9 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 12 318,1 11 432,1 -- 11 506,8------11 432,1 13 030,7

Külső személyi juttatások 1 359,6 297,8 -- 274,6------297,8 380,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

3 978,8 3 330,7 -- 3 421,6504,717,2-8,23 330,7 3 844,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 16 748,3 3 263,6 -- 1 635,9361,3-285,3-3,03 263,6 3 336,6 -- --

Készletbeszerzés 37,3 1,9 -- 3,5------1,9 17,0

Kommunikációs szolgáltatások 717,6 263,3 -- 55,2------263,3 102,0

Szolgáltatási kiadások 11 995,8 1 934,7 -- 904,5------1 934,7 2 062,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 651,5 529,1 -- 364,3------529,1 470,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 346,1 534,6 -- 308,4------534,6 684,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 174,1 32,3 -- 3 255,43 193,138,2--32,3 3 263,6 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 2,7 -- -- 3,1-------- 3,2

Elvonások és befizetések 146,9 -- -- 1 050,0-------- 1 055,7

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

-- -- -- 250,0-------- 250,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 013,6 22,0 -- 1 939,5------22,0 1 941,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10,9 10,3 -- 12,8------10,3 12,8

2 Felhalmozási költségvetés 5 482,6 438,9 -- 533,9582,9-408,3--438,9 613,5 -- --

 / 6 Beruházások 5 450,2 397,8 -- 434,1521,4-405,5--397,8 513,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 143,4 313,4 -- 6,9------313,4 45,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 064,0 -- -- 310,6-------- 312,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 144,7 -- -- 84,6-------- 106,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5,9 -- -- ---------- --

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 792,2 84,4 -- 32,0------84,4 48,8

 / 7 Felújítások -- 2,8 -- -----2,8--2,8 -- -- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- 2,8 -- --------2,8 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32,4 38,3 -- 99,861,5----38,3 99,8 -- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson belülre

-- -- -- 50,0-------- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 23,8-------- 23,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

32,4 38,3 -- 26,0------38,3 26,0

BEVÉTELEK 25 835,2 9 371,8 -- 12 461,43 112,6150,0--9 371,8 12 634,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 21 835,5 8 444,8 -- 10 986,02 541,2----8 444,8 10 986,0

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

250,0 -- -- 262,2-------- 262,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

21 585,5 8 444,8 -- 10 723,8------8 444,8 10 723,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 3 269,0 37,8 -- 199,4161,6----37,8 199,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

50,0 37,8 -- 37,8------37,8 37,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 219,0 -- -- 161,6-------- 161,6

3 Közhatalmi bevételek 152,9 300,0 -- 498,0--150,0--300,0 450,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 152,9 300,0 -- 498,0------300,0 450,0

4 Működési bevételek 358,9 550,9 -- 327,7------550,9 550,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 193,2 350,0 -- 155,7------350,0 334,7

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 164,1 200,9 -- 170,8------200,9 216,2

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 180,1 -- -- 409,8409,8------ 409,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180,1 -- -- 409,8-------- 409,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38,7 38,3 -- 40,5------38,3 38,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

38,7 38,3 -- 40,5------38,3 38,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 440,4 -- -- 3 175,83 175,8------ 3 175,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 7 440,4 -- -- 3 175,83 175,8------ 3 175,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 7 440,4 -- -- 3 175,83 175,8------ 3 175,8

Maradvány igénybevétele 7 440,4 -- -- 3 175,83 175,8------ 3 175,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 440,4 -- -- 3 175,8-------- 3 175,8

TÁMOGATÁSOK 11 961,7 9 423,6 -- 8 658,8---725,0-39,89 423,6 8 658,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 961,7 9 423,6 -- 8 658,8---725,0-39,89 423,6 8 658,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 961,7 9 423,6 -- 8 658,8---725,0-39,89 423,6 8 658,8

Központi, irányító szervi támogatás 11 961,7 9 423,6 -- 8 658,8---725,0-39,89 423,6 8 658,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 857,0 -- -- 1 778,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 175,8 -- -- -- -- -- -- -- 3 667,8

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )3

KIADÁSOK 2 245,3 2 056,4 -- 4 037,51 702,6339,813,22 056,4 4 112,0 -- --

1 Működési költségvetés 2 124,8 1 939,4 -- 3 932,31 766,8282,813,21 939,4 4 002,2 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Személyi juttatások 1 087,0 1 133,5 -- 1 146,919,57,410,41 133,5 1 170,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 061,3 1 128,5 -- 1 120,1------1 128,5 1 143,9

Külső személyi juttatások 25,7 5,0 -- 26,8------5,0 26,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

301,9 302,4 -- 326,219,02,02,8302,4 326,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 518,4 501,5 -- 558,5-194,4273,4--501,5 580,5 -- --

Készletbeszerzés 50,1 61,8 -- 47,4------61,8 47,9

Kommunikációs szolgáltatások 134,9 123,8 -- 139,8------123,8 140,6

Szolgáltatási kiadások 146,5 141,1 -- 183,9------141,1 193,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 32,6 26,2 -- 16,5------26,2 16,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 154,3 148,6 -- 170,9------148,6 181,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 217,5 2,0 -- 1 900,71 922,7----2,0 1 924,7 -- --

Nemzetközi kötelezettségek -- 2,0 -- --------2,0 --

Elvonások és befizetések 217,5 -- -- ---------- 13,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 900,5-------- 1 911,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,2-------- 0,2

2 Felhalmozási költségvetés 120,5 117,0 -- 105,2-64,257,0--117,0 109,8 -- --

 / 6 Beruházások 100,7 70,0 -- 81,0-46,057,0--70,0 81,0 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,3 43,9 -- --------43,9 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1,9 -- -- 1,7-------- 1,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 22,9 7,9 -- 14,5------7,9 14,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 54,4 3,3 -- 48,9------3,3 48,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 21,2 14,9 -- 15,9------14,9 15,9

 / 7 Felújítások 13,8 47,0 -- 7,3-35,1----47,0 11,9 -- --

Ingatlanok felújítása 1,2 -- -- ---------- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9,7 37,0 -- 5,7------37,0 9,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,9 10,0 -- 1,6------10,0 2,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,0 -- -- 16,916,9------ 16,9 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,9-------- 10,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

6,0 -- -- 6,0-------- 6,0

BEVÉTELEK 2 540,4 1 700,0 -- 2 289,1323,6339,8--1 700,0 2 363,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,7 -- -- 1,11,1------ 1,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,7 -- -- 1,1-------- 1,1

3 Közhatalmi bevételek 2 224,9 1 300,0 -- 2 013,6250,6339,8--1 300,0 1 890,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 224,9 1 300,0 -- 2 013,6------1 300,0 1 890,4

4 Működési bevételek 302,4 400,0 -- 256,7------400,0 400,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 187,6 300,0 -- 178,7------300,0 300,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
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 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 8,6-------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 63,9 100,0 -- 58,7------100,0 100,0

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 50,0 -- -- 10,7-------- --

5 Felhalmozási bevételek 0,3 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,3 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11,1 -- -- 17,771,9------ 71,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

11,1 -- -- 17,7-------- 71,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 705,4 -- -- 1 379,01 379,0------ 1 379,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 705,4 -- -- 1 379,01 379,0------ 1 379,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 705,4 -- -- 1 379,01 379,0------ 1 379,0

Maradvány igénybevétele 705,4 -- -- 1 379,01 379,0------ 1 379,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 705,4 -- -- 1 379,0-------- 1 379,0

TÁMOGATÁSOK 378,5 356,4 -- 369,6----13,2356,4 369,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 378,5 356,4 -- 369,6----13,2356,4 369,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 378,5 356,4 -- 369,6----13,2356,4 369,6

Központi, irányító szervi támogatás 378,5 356,4 -- 369,6----13,2356,4 369,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 225,0 -- -- 241,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 379,0 -- -- -- -- -- -- -- 0,2

Nemzeti Akkreditáló Hatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )4

KIADÁSOK -- -- -- 447,4266,9233,8---- 500,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 440,0260,2230,3---- 490,5 -- --

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 238,7151,793,0---- 244,7 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 153,5-------- 157,6

Külső személyi juttatások -- -- -- 85,2-------- 87,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 56,631,525,1---- 56,6 -- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 141,975,3110,5---- 185,8 -- --

Készletbeszerzés -- -- -- 2,6-------- 3,1

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 11,5-------- 15,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 82,9-------- 106,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 12,3-------- 14,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 32,6-------- 47,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,81,71,7---- 3,4 -- --

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 2,8-------- 3,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,46,73,5---- 10,2 -- --

 / 6 Beruházások -- -- -- 7,46,71,0---- 7,7 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 5,3-------- 5,3
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Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 0,5-------- 0,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 1,6-------- 1,6

 / 7 Felújítások -- -- -- ----2,5---- 2,5 -- --

Ingatlanok felújítása -- -- -- ---------- 2,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- ---------- 0,5

BEVÉTELEK -- -- -- 528,8266,9233,8---- 500,7 -- --

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 260,4--228,3---- 228,3

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 260,4-------- 228,3

4 Működési bevételek -- -- -- 1,5--5,5---- 5,5

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 1,2-------- 1,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó -- -- -- 0,3-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- ---------- 3,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 266,9266,9------ 266,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 266,9-------- 266,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 28,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 81,4

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )5

KIADÁSOK 16 747,0 16 247,3 -- 20 914,518 479,22 564,2361,016 247,3 37 651,7 -- --

1 Működési költségvetés 14 340,7 14 152,2 -- 18 251,83 524,22 365,7321,014 152,2 20 363,1 -- --

 / 1 Személyi juttatások 2 237,2 2 568,1 -- 2 657,6251,620,262,62 568,1 2 902,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 206,0 2 551,1 -- 2 631,3------2 551,1 2 863,9

Külső személyi juttatások 31,2 17,0 -- 26,3------17,0 38,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

653,5 739,0 -- 755,3111,75,716,8739,0 873,2 -- --

 / 3 Dologi kiadások 11 288,0 10 840,1 -- 14 833,73 160,72 339,8241,610 840,1 16 582,2 -- --

Készletbeszerzés 1 059,6 1 020,0 -- 789,7------1 020,0 1 007,3

Kommunikációs szolgáltatások 69,6 82,9 -- 64,3------82,9 97,4

Szolgáltatási kiadások 7 305,8 7 123,0 -- 10 390,3------7 123,0 11 521,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 10,2 12,5 -- 9,2------12,5 9,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 842,8 2 601,7 -- 3 580,2------2 601,7 3 946,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 162,0 5,0 -- 5,20,2----5,0 5,2 -- --

Elvonások és befizetések 116,4 5,0 -- 5,2------5,0 5,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 45,4 -- -- ---------- --

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

0,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 406,3 2 095,1 -- 2 662,714 955,0198,540,02 095,1 17 288,6 -- --

 / 6 Beruházások 2 082,5 665,1 -- 1 481,614 479,7138,8--665,1 15 283,6 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 18,6 19,0 -- 22,0------19,0 28,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 344,8 128,6 -- 513,9------128,6 10 891,5
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Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 140,8 -- -- ---------- 0,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 137,5 376,1 -- 650,6------376,1 1 133,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 440,8 141,4 -- 295,1------141,4 3 230,0

 / 7 Felújítások 323,8 1 430,0 -- 1 181,1475,359,740,01 430,0 2 005,0 -- --

Ingatlanok felújítása 250,6 1 120,0 -- 939,2------1 120,0 1 572,6

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 5,4 6,0 -- 0,8------6,0 6,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 67,8 304,0 -- 241,1------304,0 426,4

BEVÉTELEK 10 517,2 5 817,9 -- 18 622,114 247,3753,4--5 817,9 20 818,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 130,4 3 260,8 -- 3 938,22 760,6----3 260,8 6 021,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 130,4 3 260,8 -- 3 938,2------3 260,8 6 021,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 5 272,8 167,4 -- 11 510,411 486,7----167,4 11 654,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 272,8 167,4 -- 11 510,4------167,4 11 654,1

4 Működési bevételek 3 111,4 2 389,7 -- 3 171,6--751,5--2 389,7 3 141,2

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2,4 3,0 -- 2,5------3,0 3,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2 387,2 1 778,4 -- 1 525,2------1 778,4 1 784,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 76,0 80,0 -- 861,1------80,0 589,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 607,5 508,0 -- 593,7------508,0 593,7

 / 8 Kamatbevételek 0,3 0,3 -- 0,5------0,3 0,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 18,1 -- -- 83,2-------- 65,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 19,9 20,0 -- 105,4------20,0 105,1

5 Felhalmozási bevételek 0,4 -- -- 0,1-1,81,9---- 0,1

 / 2 Ingatlanok értékesítése 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,3 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,0 -- -- 1,71,7------ 1,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

2,0 -- -- 1,7-------- 1,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 0,10,1------ 0,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,2 -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 312,3 -- -- 4 231,94 231,9------ 4 231,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 1 312,3 -- -- 4 231,94 231,9------ 4 231,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 312,3 -- -- 4 231,94 231,9------ 4 231,9

Maradvány igénybevétele 1 312,3 -- -- 4 231,94 231,9------ 4 231,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 312,3 -- -- 4 231,9-------- 4 231,9

TÁMOGATÁSOK 9 149,4 10 429,4 -- 12 601,2--1 810,8361,010 429,4 12 601,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 9 149,4 10 429,4 -- 12 601,2--1 810,8361,010 429,4 12 601,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9 149,4 10 429,4 -- 12 601,2--1 810,8361,010 429,4 12 601,2

Központi, irányító szervi támogatás 9 149,4 10 429,4 -- 12 601,2--1 810,8361,010 429,4 12 601,2
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ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 620,0 -- -- 726,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 231,9 -- -- -- -- -- -- -- 14 540,7

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal ( 04708 Oktatás szakigazgatása )6

KIADÁSOK 2 042,3 1 311,5 -- 3 954,125 903,8253,8179,01 311,5 27 648,1 -- --

1 Működési költségvetés 1 818,8 1 166,8 -- 3 227,524 779,1250,0179,01 166,8 26 374,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 675,2 596,4 -- 1 375,87 467,210,0138,2596,4 8 211,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 403,1 486,0 -- 1 028,1------486,0 4 465,7

Külső személyi juttatások 272,1 110,4 -- 347,7------110,4 3 746,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

179,1 120,7 -- 357,31 250,42,736,9120,7 1 410,7 -- --

 / 3 Dologi kiadások 907,8 449,7 -- 1 281,310 870,8237,33,9449,7 11 561,7 -- --

Készletbeszerzés 28,6 17,5 -- 40,0------17,5 97,4

Kommunikációs szolgáltatások 41,7 38,0 -- 80,1------38,0 434,0

Szolgáltatási kiadások 652,5 301,2 -- 852,5------301,2 8 584,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 15,3 2,0 -- 50,1------2,0 299,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 169,7 91,0 -- 258,6------91,0 2 146,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 56,7 -- -- 213,15 190,7------ 5 190,7 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 12,5 -- -- 71,0-------- 161,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 41,0 -- -- 130,5-------- 1 018,5

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 11,6-------- 11,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,2 -- -- ---------- 3 999,2

2 Felhalmozási költségvetés 223,5 144,7 -- 726,61 124,73,8--144,7 1 273,2 -- --

 / 6 Beruházások 9,2 144,7 -- 658,91 048,43,8--144,7 1 196,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1,6 35,0 -- 463,6------35,0 673,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 19,1-------- 19,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4,2 49,0 -- 23,8------49,0 180,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1,4 30,0 -- 12,5------30,0 69,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,0 30,7 -- 139,9------30,7 253,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 214,3 -- -- 67,776,3------ 76,3 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 214,3 -- -- 67,7-------- 76,3

BEVÉTELEK 2 557,7 786,4 -- 24 084,223 611,0----786,4 24 397,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 505,3 -- -- 23 497,923 497,9------ 23 497,9

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

91,3 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 414,0 -- -- 23 497,9-------- 23 497,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 491,7 -- -- ---------- --

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

8,7 -- -- ---------- --
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 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

483,0 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 191,9 -- -- 162,3-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 191,9 -- -- 162,3-------- --

4 Működési bevételek 349,7 786,4 -- 310,9------786,4 786,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 36,9 -- -- 39,6-------- --

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 287,7 727,4 -- 242,1------727,4 727,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 17,0 49,0 -- 14,9------49,0 49,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 8,1 10,0 -- 14,3------10,0 10,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 19,1 -- -- 113,1113,1------ 113,1

 / 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól

19,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 113,1-------- 113,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 654,0 -- -- 2 292,82 292,8------ 2 292,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 654,0 -- -- 2 292,82 292,8------ 2 292,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 654,0 -- -- 2 292,82 292,8------ 2 292,8

Maradvány igénybevétele 654,0 -- -- 2 292,82 292,8------ 2 292,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 654,0 -- -- 2 292,8-------- 2 292,8

TÁMOGATÁSOK 1 123,4 525,1 -- 957,9--253,8179,0525,1 957,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 123,4 525,1 -- 957,9--253,8179,0525,1 957,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 123,4 525,1 -- 957,9--253,8179,0525,1 957,9

Központi, irányító szervi támogatás 1 123,4 525,1 -- 957,9--253,8179,0525,1 957,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 116,0 -- -- 199,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 292,8 -- -- -- -- -- -- -- 23 380,8

Szakképzési Centrumok ( 04708 Oktatás szakigazgatása )7

KIADÁSOK 50 817,7 -- 14 753,3 151 622,944 494,72 909,0125 736,314 753,3 187 893,3 -- --

1 Működési költségvetés 50 271,4 -- 14 753,3 147 188,930 276,42 312,9125 736,314 753,3 173 078,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 33 663,2 -- 6 706,7 90 139,711 339,11 129,579 499,76 706,7 98 675,0 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 32 445,9 -- -- 84 032,9-------- 89 784,5

Külső személyi juttatások 1 217,3 -- -- 6 106,8-------- 8 890,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

8 944,1 -- 1 322,6 24 020,51 989,5230,722 830,61 322,6 26 373,4 -- --

 / 3 Dologi kiadások 6 674,3 -- 5 888,8 26 333,410 297,3797,423 406,05 888,8 40 389,5 -- --

Készletbeszerzés 1 222,5 -- -- 4 386,9-------- 7 253,3

Kommunikációs szolgáltatások 200,8 -- -- 653,9-------- 1 164,6

Szolgáltatási kiadások 3 831,0 -- -- 15 915,4-------- 23 817,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 81,0 -- -- 334,4-------- 725,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 339,0 -- -- 5 042,8-------- 7 428,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 989,8 -- 835,2 3 777,03 726,8155,3--835,2 4 717,3 -- --
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Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 0,4-------- 0,4

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 989,8 -- -- 3 776,6-------- 4 716,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 918,32 923,7------ 2 923,7 -- --

Elvonások és befizetések -- -- -- 657,5-------- 662,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 260,8-------- 2 260,8

2 Felhalmozási költségvetés 546,3 -- -- 4 434,014 218,3596,1---- 14 814,4 -- --

 / 6 Beruházások 426,7 -- -- 3 019,25 807,951,0---- 5 858,9 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 15,1 -- -- 43,0-------- 118,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 6,4 -- -- 35,0-------- 217,5

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 146,4 -- -- 830,1-------- 2 011,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 168,7 -- -- 1 472,9-------- 2 275,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 90,1 -- -- 638,2-------- 1 235,1

 / 7 Felújítások 119,6 -- -- 1 295,08 290,6545,1---- 8 835,7 -- --

Ingatlanok felújítása 94,7 -- -- 1 007,5-------- 7 063,0

Informatikai eszközök felújítása -- -- -- 0,1-------- 3,8

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 13,6-------- 36,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24,9 -- -- 273,8-------- 1 732,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 119,8119,8------ 119,8 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 119,8-------- 119,8

BEVÉTELEK 10 551,9 -- -- 35 428,129 272,1218,510 000,0-- 39 490,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 179,1 -- -- 22 802,622 151,2------ 22 151,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9 179,1 -- -- 22 802,6-------- 22 151,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 29,1 -- -- 6 796,66 796,6------ 6 796,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

29,1 -- -- 6 796,6-------- 6 796,6

4 Működési bevételek 1 153,7 -- -- 5 476,8-10,2217,710 000,0-- 10 207,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 90,4 -- -- 119,9-------- 110,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 660,6 -- -- 3 350,1-------- 3 330,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 42,4 -- -- 272,4-------- 283,0

 / 5 Ellátási díjak 147,2 -- -- 830,9-------- 800,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 42,0 -- -- 164,0-------- 166,7

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,1 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,8 -- -- 4,1-------- 2,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 28,1 -- -- 47,6-------- 55,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 142,1 -- -- 687,3-------- 5 458,5

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,9--0,8---- 0,8

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,9-------- 0,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 184,4 -- -- 346,7330,0------ 330,0
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 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 184,4 -- -- 346,7-------- 330,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5,6 -- -- 4,54,5------ 4,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5,6 -- -- 4,5-------- 4,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 15 222,615 222,6------ 15 222,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 15 222,615 222,6------ 15 222,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 15 222,615 222,6------ 15 222,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 15 222,615 222,6------ 15 222,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 15 222,6-------- 15 222,6

TÁMOGATÁSOK 55 488,3 -- 14 753,3 133 180,1--2 690,5115 736,314 753,3 133 180,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 55 488,3 -- 14 753,3 133 180,1--2 690,5115 736,314 753,3 133 180,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 55 488,3 -- 14 753,3 133 180,1--2 690,5115 736,314 753,3 133 180,1

Központi, irányító szervi támogatás 55 488,3 -- 14 753,3 133 180,1--2 690,5115 736,314 753,3 133 180,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 25 954,0 -- -- 25 547,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 222,5 -- -- -- -- -- -- -- 32 207,9

Magyar Államkincstár ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )8

KIADÁSOK 52 145,1 26 929,0 -- 90 962,07 683,018 430,248 151,226 929,0 101 193,4 -- --

1 Működési költségvetés 48 855,2 24 052,5 -- 88 799,16 518,617 895,648 151,224 052,5 96 617,9 -- --

 / 1 Személyi juttatások 15 800,0 14 517,8 -- 17 819,4-24 560,1945,027 118,914 517,8 18 021,6 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 15 645,7 14 451,8 -- 17 670,3------14 451,8 17 868,2

Külső személyi juttatások 154,3 66,0 -- 149,1------66,0 153,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

4 646,0 4 407,0 -- 18 528,0888,4504,413 527,34 407,0 19 327,1 -- --

 / 3 Dologi kiadások 28 007,3 5 124,2 -- 23 245,5321,416 446,27 505,05 124,2 29 396,8 -- --

Készletbeszerzés 410,2 270,0 -- 313,7------270,0 442,5

Kommunikációs szolgáltatások 1 577,9 1 220,0 -- 1 600,4------1 220,0 2 148,5

Szolgáltatási kiadások 24 442,2 2 325,0 -- 19 575,5------2 325,0 24 694,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 108,6 34,0 -- 46,9------34,0 54,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 468,4 1 275,2 -- 1 709,0------1 275,2 2 057,2

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 27 000,027 000,0------ 27 000,0 -- --

Egyéb nem intézményi ellátások -- -- -- 27 000,0-------- 27 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 401,9 3,5 -- 2 206,22 868,9----3,5 2 872,4 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 1,2 -- -- 2,5-------- 2,5

Elvonások és befizetések 9,1 3,5 -- 2,4------3,5 2,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 391,6 -- -- 2 201,3-------- 2 867,5

2 Felhalmozási költségvetés 3 289,9 2 876,5 -- 2 162,91 164,4534,6--2 876,5 4 575,5 -- --

 / 6 Beruházások 3 026,5 2 471,0 -- 1 774,9974,7534,6--2 471,0 3 980,3 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 749,6 250,0 -- 776,2------250,0 1 811,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 243,6 800,0 -- 270,7------800,0 325,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 803,2 660,0 -- 197,9------660,0 796,2
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Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 599,7 235,0 -- 161,2------235,0 209,3

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 630,4 526,0 -- 368,9------526,0 838,2

 / 7 Felújítások 221,1 383,7 -- 282,795,9----383,7 479,6 -- --

Ingatlanok felújítása 188,5 302,1 -- 239,9------302,1 395,0

Informatikai eszközök felújítása -- -- -- 5,8-------- 5,8

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 2,5-------- 2,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 32,6 81,6 -- 34,5------81,6 76,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 42,3 21,8 -- 105,393,8----21,8 115,6 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,4 -- -- 0,6-------- 0,6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

41,9 21,8 -- 104,7------21,8 115,0

BEVÉTELEK 33 730,5 11 651,3 -- 34 948,35 262,817 814,5--11 651,3 34 728,6 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 806,4 1 843,1 -- 6 744,64 757,2----1 843,1 6 600,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 806,4 1 843,1 -- 6 744,6------1 843,1 6 600,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 184,6 -- -- 383,3407,0------ 407,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

184,6 -- -- 383,3-------- 407,0

4 Működési bevételek 31 645,0 9 808,2 -- 27 721,8--17 814,5--9 808,2 27 622,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 5 727,3 5 018,2 -- 6 441,9------5 018,2 6 368,2

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 58,6 50,0 -- 36,5------50,0 50,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 64,1 60,0 -- 50,5------60,0 60,0

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 2,0 -- -- 0,2-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 25 793,0 4 680,0 -- 21 192,7------4 680,0 21 144,5

5 Felhalmozási bevételek 9,4 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 9,4 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 85,1 -- -- 98,698,6------ 98,6

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

85,1 -- -- 98,6-------- 98,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 749,6 -- -- 2 420,22 420,2------ 2 420,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 749,6 -- -- 2 420,22 420,2------ 2 420,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 749,6 -- -- 2 420,22 420,2------ 2 420,2

Maradvány igénybevétele 2 749,6 -- -- 2 420,22 420,2------ 2 420,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 749,6 -- -- 2 420,2-------- 2 420,2

TÁMOGATÁSOK 18 085,2 15 277,7 -- 64 044,6--615,748 151,215 277,7 64 044,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 18 085,2 15 277,7 -- 64 044,6--615,748 151,215 277,7 64 044,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 18 085,2 15 277,7 -- 64 044,6--615,748 151,215 277,7 64 044,6

Központi, irányító szervi támogatás 18 085,2 15 277,7 -- 64 044,6--615,748 151,215 277,7 64 044,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 100,0 -- -- 4 394,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 420,2 -- -- -- -- -- -- -- 10 451,1
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Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )16

KIADÁSOK 2 161,9 1 939,0 -- 2 431,4661,952,00,51 939,0 2 653,4 -- --

1 Működési költségvetés 2 122,0 1 766,5 -- 2 303,7655,052,00,51 766,5 2 474,0 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 058,8 1 024,9 -- 1 154,8164,733,80,41 024,9 1 223,8 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 049,0 1 019,9 -- 1 108,5------1 019,9 1 173,1

Külső személyi juttatások 9,8 5,0 -- 46,3------5,0 50,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

319,9 297,1 -- 327,831,1--0,1297,1 328,3 -- --

 / 3 Dologi kiadások 729,7 444,5 -- 714,1352,218,2--444,5 814,9 -- --

Készletbeszerzés 6,7 12,1 -- 8,8------12,1 9,3

Kommunikációs szolgáltatások 8,1 51,9 -- 139,0------51,9 167,4

Szolgáltatási kiadások 551,7 271,1 -- 387,1------271,1 439,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 22,1 9,3 -- 21,5------9,3 24,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 141,1 100,1 -- 157,7------100,1 174,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,6 -- -- 107,0107,0------ 107,0 -- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12,4 -- -- 106,0-------- 106,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,2 -- -- 1,0-------- 1,0

2 Felhalmozási költségvetés 39,9 172,5 -- 127,76,9----172,5 179,4 -- --

 / 6 Beruházások 39,9 172,5 -- 124,73,9----172,5 176,4 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,2 122,0 -- 67,3------122,0 108,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 7,9 -- 30,3------7,9 30,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 31,3 6,1 -- 0,6------6,1 0,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8,4 36,5 -- 26,5------36,5 37,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,03,0------ 3,0 -- --

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

BEVÉTELEK 1 498,1 1 219,2 -- 1 697,3467,533,4--1 219,2 1 720,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 489,9 1 048,2 -- 1 486,2438,0----1 048,2 1 486,2

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 4,1-------- 4,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 489,9 1 048,2 -- 1 482,1------1 048,2 1 482,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 4,1 170,0 -- 175,828,6----170,0 198,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4,1 170,0 -- 175,8------170,0 198,6

4 Működési bevételek 2,8 1,0 -- 33,00,731,3--1,0 33,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,4 -- -- 0,7-------- 0,7

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,8 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,6 1,0 -- 31,2------1,0 31,2
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5 Felhalmozási bevételek 1,3 -- -- 2,30,22,1---- 2,3

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 127,8 -- -- 194,4194,4------ 194,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 127,8 -- -- 194,4194,4------ 194,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 127,8 -- -- 194,4194,4------ 194,4

Maradvány igénybevétele 127,8 -- -- 194,4194,4------ 194,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 127,8 -- -- 194,4-------- 194,4

TÁMOGATÁSOK 730,4 719,8 -- 738,9--18,60,5719,8 738,9 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 730,4 719,8 -- 738,9--18,60,5719,8 738,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 730,4 719,8 -- 738,9--18,60,5719,8 738,9

Központi, irányító szervi támogatás 730,4 719,8 -- 738,9--18,60,5719,8 738,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 154,0 -- -- 169,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 194,4 -- -- -- -- -- -- -- 199,2

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )17

KIADÁSOK 3 738,3 4 110,1 -- 4 130,11 123,386,20,24 110,1 5 319,8 -- --

1 Működési költségvetés 3 499,2 3 886,9 -- 3 828,8640,085,60,23 886,9 4 612,7 -- --

 / 1 Személyi juttatások 1 316,5 1 387,6 -- 1 389,17,755,00,21 387,6 1 450,5 -- --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 258,8 1 321,4 -- 1 323,1------1 321,4 1 380,6

Külső személyi juttatások 57,7 66,2 -- 66,0------66,2 69,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

382,4 376,4 -- 443,465,220,4--376,4 462,0 -- --

 / 3 Dologi kiadások 1 545,1 1 864,7 -- 1 610,3438,710,2--1 864,7 2 313,6 -- --

Készletbeszerzés 54,9 53,2 -- 43,0------53,2 47,3

Kommunikációs szolgáltatások 460,6 448,1 -- 538,5------448,1 780,9

Szolgáltatási kiadások 634,6 886,5 -- 592,4------886,5 768,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 95,1 140,9 -- 113,3------140,9 128,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 299,9 336,0 -- 323,1------336,0 588,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 255,2 258,2 -- 386,0128,4----258,2 386,6 -- --

Nemzetközi kötelezettségek 39,8 18,4 -- 33,7------18,4 34,2

Elvonások és befizetések 74,4 124,2 -- 243,8------124,2 243,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 37,3 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 103,7 115,6 -- 108,5------115,6 108,7

2 Felhalmozási költségvetés 239,1 223,2 -- 301,3483,30,6--223,2 707,1 -- --

 / 6 Beruházások 180,8 204,2 -- 260,3460,00,6--204,2 664,8 -- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 101,2 50,9 -- 132,3------50,9 339,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése 21,2 61,3 -- 25,2------61,3 95,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 14,4 50,0 -- 34,7------50,0 75,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6,1 10,0 -- 13,7------10,0 15,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 37,9 32,0 -- 54,4------32,0 140,4
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 / 7 Felújítások 49,3 19,0 -- 39,021,3----19,0 40,3 -- --

Ingatlanok felújítása 38,8 14,9 -- 30,7------14,9 31,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 10,5 4,1 -- 8,3------4,1 8,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,0 -- -- 2,02,0------ 2,0 -- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 7,0 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

2,0 -- -- 2,0-------- 2,0

BEVÉTELEK 4 086,0 4 110,1 -- 4 254,959,186,2--4 110,1 4 255,4 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27,1 -- -- 2,22,2------ 2,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

27,1 -- -- 2,2-------- 2,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 2,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

3 Közhatalmi bevételek 3 312,1 3 406,2 -- 3 731,4--325,2--3 406,2 3 731,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 3 312,1 3 406,2 -- 3 731,4------3 406,2 3 731,4

4 Működési bevételek 669,7 703,9 -- 463,9---239,5--703,9 464,4

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,2 0,5 -- 0,8------0,5 0,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 627,4 691,8 -- 446,5------691,8 446,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,2 0,2 -- 1,6------0,2 1,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 18,8 11,4 -- 11,4------11,4 11,5

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 9,7 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7,0 -- -- 0,9-------- 0,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 2,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 3,3 -- -- 2,7-------- 3,1

5 Felhalmozási bevételek 0,2 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 71,5 -- -- 54,754,7------ 54,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 71,5 -- -- 54,7-------- 54,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2,8 -- -- 2,22,2------ 2,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 716,0 -- -- 1 064,21 064,2------ 1 064,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 716,0 -- -- 1 064,21 064,2------ 1 064,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 716,0 -- -- 1 064,21 064,2------ 1 064,2

Maradvány igénybevétele 716,0 -- -- 1 064,21 064,2------ 1 064,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 716,0 -- -- 1 064,2-------- 1 064,2

TÁMOGATÁSOK 0,4 -- -- 0,2----0,2-- 0,2 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,4 -- -- 0,2----0,2-- 0,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,4 -- -- 0,2----0,2-- 0,2
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Központi, irányító szervi támogatás 0,4 -- -- 0,2----0,2-- 0,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 196,0 -- -- 192,0-------- -- -- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 064,1 -- -- -- -- -- -- -- 1 189,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )25

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

Ágazati célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )225

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

Magyar találmányok külföldi bejelentése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )225 4

KIADÁSOK 0,2 -- -- 0,1--0,2---- 0,2 -- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,2 -- -- 0,1--0,2---- 0,2

Elvonások és befizetések -- -- -- ----0,1---- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,2 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,2 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Kárrendezési célelőirányzat ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )225 5

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

Függő kár kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )225 5 1

KIADÁSOK 482,5 310,0 -- 342,0--120,5--310,0 430,5 -- --

1 Működési költségvetés 482,5 310,0 -- 342,0--120,5--310,0 430,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 289,5 310,0 -- 221,5------310,0 310,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 289,5 310,0 -- 221,5------310,0 310,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 193,0 -- -- 120,5--120,5---- 120,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 193,0 -- -- 120,5--120,5---- 120,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 193,0 -- -- 120,5--120,5---- 120,5 -- --

8 Maradvány igénybevétele 193,0 -- -- 120,5--120,5---- 120,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 193,0 -- -- 120,5--120,5---- 120,5

Maradvány igénybevétele 193,0 -- -- 120,5--120,5---- 120,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 193,0 -- -- 120,5--120,5---- 120,5

TÁMOGATÁSOK 410,0 310,0 -- 310,0------310,0 310,0 -- --
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8 Központi, irányító szervi támogatás 410,0 310,0 -- 310,0------310,0 310,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 410,0 310,0 -- 310,0------310,0 310,0

Központi, irányító szervi támogatás 410,0 310,0 -- 310,0------310,0 310,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 120,5 -- -- -- -- -- -- -- 88,5

Járadék kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )225 5 2

KIADÁSOK 3 422,5 3 550,0 -- 3 372,9--173,4--3 550,0 3 723,4 -- --

1 Működési költségvetés 3 422,5 3 550,0 -- 3 372,9--173,4--3 550,0 3 723,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 376,6 3 550,0 -- 3 199,5------3 550,0 3 550,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 3 376,6 3 550,0 -- 3 199,5------3 550,0 3 550,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45,9 -- -- 173,4--173,4---- 173,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 45,9 -- -- 173,4--173,4---- 173,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 45,9 -- -- 173,4--173,4---- 173,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele 45,9 -- -- 173,4--173,4---- 173,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 45,9 -- -- 173,4--173,4---- 173,4

Maradvány igénybevétele 45,9 -- -- 173,4--173,4---- 173,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45,9 -- -- 173,4--173,4---- 173,4

TÁMOGATÁSOK 3 550,0 3 550,0 -- 3 550,0------3 550,0 3 550,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 550,0 3 550,0 -- 3 550,0------3 550,0 3 550,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 550,0 3 550,0 -- 3 550,0------3 550,0 3 550,0

Központi, irányító szervi támogatás 3 550,0 3 550,0 -- 3 550,0------3 550,0 3 550,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 173,4 -- -- -- -- -- -- -- 350,5

Tőkésítésre kifizetés ( 13403 Külkereskedelem )225 5 3

KIADÁSOK 26,4 40,0 -- 36,8--31,6--40,0 71,6 -- --

1 Működési költségvetés 26,4 40,0 -- 36,8--31,6--40,0 71,6

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,4 40,0 -- 5,2------40,0 40,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 8,4 40,0 -- 5,2------40,0 40,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 18,0 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 18,0 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 17,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 17,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 17,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

Maradvány igénybevétele 17,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

TÁMOGATÁSOK 40,0 40,0 -- 40,0------40,0 40,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 40,0 40,0 -- 40,0------40,0 40,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 40,0 40,0 -- 40,0------40,0 40,0

Központi, irányító szervi támogatás 40,0 40,0 -- 40,0------40,0 40,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 31,5 -- -- -- -- -- -- -- 34,8
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Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok ( 01112 Kormányzat )225 6

KIADÁSOK -- -- -- ----44,7---- 44,7 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- ----44,7---- 44,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----44,7---- 44,7

Elvonások és befizetések -- -- -- ----44,7---- 44,7

BEVÉTELEK -- -- -- 44,7--44,7---- 44,7 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 44,7--44,7---- 44,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 44,7--44,7---- 44,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 44,7

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez ( 01128 Pénzügyi és költségvetési 
szakigazgatás )

225 7

KIADÁSOK 2,7 10,0 -- 7,0--7,0--10,0 17,0 -- --

1 Működési költségvetés 2,7 10,0 -- 7,0--5,3--10,0 15,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,7 10,0 -- 7,0--5,3--10,0 15,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,1 -- -- 6,4--6,4---- 6,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,6 10,0 -- 0,6---1,1--10,0 8,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----1,7---- 1,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----1,7---- 1,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----1,7---- 1,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,4 -- -- 7,0--7,0---- 7,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- 7,0--7,0---- 7,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- 7,0--7,0---- 7,0

Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- 7,0--7,0---- 7,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,4 -- -- 7,0--7,0---- 7,0

TÁMOGATÁSOK 4,3 10,0 -- 10,0------10,0 10,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4,3 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4,3 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

Központi, irányító szervi támogatás 4,3 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,0 -- -- -- -- -- -- -- 10,0

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, 
szociális és jóléti szolgáltatások )

225 8

KIADÁSOK 350,6 272,3 -- 281,1--8,8--272,3 281,1 -- --

1 Működési költségvetés 302,6 242,3 -- 271,1--28,8--242,3 271,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 302,6 242,3 -- 271,1--28,8--242,3 271,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 42,6 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 260,0 242,3 -- 262,3--20,0--242,3 262,3

2 Felhalmozási költségvetés 48,0 30,0 -- 10,0---20,0--30,0 10,0

2278



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

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,0 30,0 -- 10,0---20,0--30,0 10,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 42,5 30,0 -- 10,0---20,0--30,0 10,0

BEVÉTELEK 8,8 -- -- ---------- -- -- --

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 48,1 -- -- 8,8--8,8---- 8,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele 48,1 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 48,1 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

Maradvány igénybevétele 48,1 -- -- 8,8--8,8---- 8,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 48,1 -- -- 8,8--8,8---- 8,8

TÁMOGATÁSOK 302,5 272,3 -- 272,3------272,3 272,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 302,5 272,3 -- 272,3------272,3 272,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 302,5 272,3 -- 272,3------272,3 272,3

Központi, irányító szervi támogatás 302,5 272,3 -- 272,3------272,3 272,3

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

ClusterCOOP program támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )225 9

KIADÁSOK 42,5 -- -- ----39,9---- 39,9 -- --

1 Működési költségvetés 42,5 -- -- ----39,9---- 39,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 42,5 -- -- ----39,9---- 39,9

Elvonások és befizetések -- -- -- ----39,9---- 39,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 42,5 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 39,9--39,9---- 39,9 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 39,9--39,9---- 39,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 39,9--39,9---- 39,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 42,5 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 42,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 42,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 42,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 42,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 39,9

Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

225 10

KIADÁSOK -- 1 000,0 -- 3 607,9--8 433,7--1 000,0 9 433,7 -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 000,0 -- 3 607,9--8 433,7--1 000,0 9 433,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 1 000,0 -- 3 607,9--8 433,7--1 000,0 9 433,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 000,0 -- 3 598,9--8 424,7--1 000,0 9 424,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 9,0--9,0---- 9,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

BEVÉTELEK 9 164,8 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 9 164,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

9 164,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 9 164,7--9 164,7---- 9 164,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 9 164,7--9 164,7---- 9 164,7

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 9 164,7--9 164,7---- 9 164,7

Maradvány igénybevétele -- -- -- 9 164,7--9 164,7---- 9 164,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 9 164,7--9 164,7---- 9 164,7

TÁMOGATÁSOK -- 1 000,0 -- 269,1---731,0--1 000,0 269,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 000,0 -- 269,1---731,0--1 000,0 269,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 000,0 -- 269,1---731,0--1 000,0 269,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 000,0 -- 269,1---731,0--1 000,0 269,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9 164,8 -- -- -- -- -- -- -- 5 825,9

Munkavédelmi célú támogatás ( 13502 Munkavédelem )225 11

KIADÁSOK -- -- -- 5,8--10,8---- 10,8 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 5,8--10,8---- 10,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 5,8--10,8---- 10,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,8--5,8---- 5,8

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

BEVÉTELEK 10,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 10,8--10,8---- 10,8 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 10,8--10,8---- 10,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 10,8--10,8---- 10,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 10,8--10,8---- 10,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 10,8--10,8---- 10,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10,8 -- -- -- -- -- -- -- 5,0

Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok ( 01112 Kormányzat )225 12

KIADÁSOK -- -- -- 530,0--559,9---- 559,9 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 530,0--559,9---- 559,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 530,0--559,9---- 559,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ----29,9---- 29,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 530,0--530,0---- 530,0

BEVÉTELEK -- -- -- 4,9--4,9---- 4,9 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,9--4,9---- 4,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,9--4,9---- 4,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
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2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 555,0--555,0---- 555,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 555,0--555,0---- 555,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 555,0--555,0---- 555,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 555,0--555,0---- 555,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 555,0--555,0---- 555,0

TÁMOGATÁSOK 555,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 555,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 555,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 555,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 555,0 -- -- -- -- -- -- -- 29,9

Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )225 13

KIADÁSOK -- -- -- 2 416,0--16,02 400,0-- 2 416,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- -----2 400,02 400,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- -----2 400,02 400,0-- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 416,0--2 416,0---- 2 416,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 416,0--2 416,0---- 2 416,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 416,0--2 416,0---- 2 416,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 416,0--16,02 400,0-- 2 416,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 416,0--16,02 400,0-- 2 416,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 416,0--16,02 400,0-- 2 416,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 416,0--16,02 400,0-- 2 416,0

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

Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási 
információgyűjtés, -feldolgozás )

225 14

KIADÁSOK -- -- 1 500,0 -------1 500,01 500,0 -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 1 500,0 -------1 500,01 500,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 1 500,0 -------1 500,01 500,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 1 500,0 -------1 500,01 500,0 --

TÁMOGATÁSOK -- -- 1 500,0 -------1 500,01 500,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 500,0 -------1 500,01 500,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 500,0 -------1 500,01 500,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 500,0 -------1 500,01 500,0 --

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

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése ( 04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott) )225 15

KIADÁSOK -- -- -- 630,0----630,0-- 630,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 46,4----46,4-- 46,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 46,4----46,4-- 46,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 46,4----46,4-- 46,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 583,6----583,6-- 583,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 583,6----583,6-- 583,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 583,6----583,6-- 583,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 630,0----630,0-- 630,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 630,0----630,0-- 630,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 630,0----630,0-- 630,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 630,0----630,0-- 630,0

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

ÁKK Zrt. osztalék befizetés ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )225 16

KIADÁSOK 6,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 6,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,8 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6,8 -- -- ---------- -- -- --

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

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

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

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

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

Turisztikai feladatok ( X 1231 )325

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

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

325 1

KIADÁSOK 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9 -- --

1 Működési költségvetés 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

BEVÉTELEK 1,9 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

Maradvány igénybevétele 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 400,1 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Területfejlesztési feladatok ( X 1231 )425
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KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )425 1

KIADÁSOK 3 037,9 470,6 -- 2 758,3--142,02 241,0470,6 2 853,6 -- --

1 Működési költségvetés 982,2 469,6 -- 593,9--83,2122,4469,6 675,2

 / 1 Személyi juttatások -- 36,2 -- -----36,2--36,2 --

Külső személyi juttatások -- 36,2 -- -----36,2--36,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- 20,0 -- 11,8---1,8--20,0 18,2

Készletbeszerzés -- 8,2 -- -----8,2--8,2 --

Szolgáltatási kiadások -- 7,6 -- 9,3--6,7--7,6 14,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 4,2 -- 2,5---0,3--4,2 3,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 982,2 404,4 -- 582,1--130,2122,4404,4 657,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 595,4 303,4 -- 421,6--70,2122,4303,4 496,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 386,8 101,0 -- 160,5--60,0--101,0 161,0

2 Felhalmozási költségvetés 2 055,7 1,0 -- 2 164,4--58,82 118,61,0 2 178,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 055,7 1,0 -- 2 164,4--58,82 118,61,0 2 178,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 035,3 1,0 -- 2 162,8--56,92 118,61,0 2 176,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20,4 -- -- 1,6--1,9---- 1,9

BEVÉTELEK 104,9 -- -- 34,1--34,1---- 34,1 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100,2 -- -- 25,8--25,8---- 25,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

100,2 -- -- 25,8--25,8---- 25,8

4 Működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,6 -- -- 8,3--8,3---- 8,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,6 -- -- 8,3--8,3---- 8,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 418,7 -- -- 163,9--163,9---- 163,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 418,7 -- -- 163,9--163,9---- 163,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 418,7 -- -- 163,9--163,9---- 163,9

Maradvány igénybevétele 418,7 -- -- 163,9--163,9---- 163,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 418,7 -- -- 163,9--163,9---- 163,9

TÁMOGATÁSOK 2 678,2 470,6 -- 2 655,6---56,02 241,0470,6 2 655,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 678,2 470,6 -- 2 655,6---56,02 241,0470,6 2 655,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 678,2 470,6 -- 2 655,6---56,02 241,0470,6 2 655,6

Központi, irányító szervi támogatás 2 678,2 470,6 -- 2 655,6---56,02 241,0470,6 2 655,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 163,9 -- -- -- -- -- -- -- 95,3

Decentralizált területfejlesztési programok ( 1330 Többcélú fejlesztési programok )425 2

KIADÁSOK 139,2 -- -- 53,9--168,7---- 168,7 -- --
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1 Működési költségvetés 139,2 -- -- 53,9--168,7---- 168,7

 / 3 Dologi kiadások 0,4 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 138,8 -- -- 53,9--168,7---- 168,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 138,8 -- -- 53,9--168,7---- 168,7

BEVÉTELEK 133,3 -- -- 135,8--135,8---- 135,8 -- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 0,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 24,6 -- -- 29,3--29,3---- 29,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 24,6 -- -- 29,3--29,3---- 29,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 108,3 -- -- 106,5--106,5---- 106,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 108,3 -- -- 106,5--106,5---- 106,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 38,8 -- -- 32,9--32,9---- 32,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 38,8 -- -- 32,9--32,9---- 32,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 38,8 -- -- 32,9--32,9---- 32,9

Maradvány igénybevétele 38,8 -- -- 32,9--32,9---- 32,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 38,8 -- -- 32,9--32,9---- 32,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 32,9 -- -- -- -- -- -- -- 114,8

Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés 
szakigazgatása )

425 4

KIADÁSOK 0,6 -- -- 1,7--2,8---- 2,8 -- --

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- 1,7--2,8---- 2,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,6 -- -- 1,7--2,8---- 2,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,6 -- -- 1,7--2,8---- 2,8

BEVÉTELEK 1,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1 -- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,7 -- -- 1,1--1,1---- 1,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,6 -- -- 1,7--1,7---- 1,7 -- --

8 Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,6 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,7 -- -- -- -- -- -- -- 1,1

Pest megyei fejlesztések ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )425 5

KIADÁSOK -- -- 2 000,0 -----57,4--2 000,0 1 942,6 -- --

1 Működési költségvetés -- -- 75,0 -----75,0--75,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- -- 59,1 -----59,1--59,1 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- 15,9 -----15,9--15,9 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 1 925,0 ----17,6--1 925,0 1 942,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 1 925,0 ----17,6--1 925,0 1 942,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- 1 925,0 -----175,0--1 925,0 1 750,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----192,6---- 192,6

TÁMOGATÁSOK -- -- 2 000,0 1 942,6---57,4--2 000,0 1 942,6 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 1 942,6---57,4--2 000,0 1 942,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 1 942,6---57,4--2 000,0 1 942,6

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 1 942,6---57,4--2 000,0 1 942,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 942,6

Gazdasági Zöldítési Rendszer ( 14401 Környezetvédelem )525 1

KIADÁSOK 4 206,2 5 540,7 -- 2 205,3--4 621,1--5 540,7 10 161,8 -- --

1 Működési költségvetés 4,0 -- -- 1 087,5--1 130,6---- 1 130,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 -- -- 1 087,5--1 130,6---- 1 130,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4,0 -- -- 87,5--130,6---- 130,6

2 Felhalmozási költségvetés 4 202,2 5 540,7 -- 1 117,8--3 490,5--5 540,7 9 031,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 202,2 5 540,7 -- 1 117,8--3 490,5--5 540,7 9 031,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 294,9 1 000,0 -- 30,0--1 326,5--1 000,0 2 326,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 907,3 4 540,7 -- 1 087,8--2 164,0--4 540,7 6 704,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 312,5 -- -- 4 621,1--4 621,1---- 4 621,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 2 312,5 -- -- 4 621,1--4 621,1---- 4 621,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 312,5 -- -- 4 621,1--4 621,1---- 4 621,1

Maradvány igénybevétele 2 312,5 -- -- 4 621,1--4 621,1---- 4 621,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 312,5 -- -- 4 621,1--4 621,1---- 4 621,1

TÁMOGATÁSOK 6 514,8 5 540,7 -- 5 540,7------5 540,7 5 540,7 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 514,8 5 540,7 -- 5 540,7------5 540,7 5 540,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 514,8 5 540,7 -- 5 540,7------5 540,7 5 540,7

Központi, irányító szervi támogatás 6 514,8 5 540,7 -- 5 540,7------5 540,7 5 540,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 621,1 -- -- -- -- -- -- -- 7 956,5

NER300 projekt megvalósítása ( 14401 Környezetvédelem )525 2

KIADÁSOK 2 390,1 -- -- ---------- -- -- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 390,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 390,1 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 390,1 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 390,1 -- -- ---------- -- -- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 390,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 390,1 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

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

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő 
tevékenységei )

525 3

KIADÁSOK 221,0 151,0 -- 151,0--20,0--151,0 171,0 -- --

1 Működési költségvetés 220,5 151,0 -- 150,2--19,2--151,0 170,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 220,5 151,0 -- 150,2--19,2--151,0 170,2

Elvonások és befizetések -- -- -- ----14,7---- 14,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 220,5 151,0 -- 150,2--4,5--151,0 155,5

2 Felhalmozási költségvetés 0,5 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,5 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

BEVÉTELEK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 68,0 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 68,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 68,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 68,0 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 153,0 151,0 -- 151,0------151,0 151,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 153,0 151,0 -- 151,0------151,0 151,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 153,0 151,0 -- 151,0------151,0 151,0

Központi, irányító szervi támogatás 153,0 151,0 -- 151,0------151,0 151,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 20,0

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján ( 02409 Egyéb védelmi 
tevékenységek (nem bontott) )

525 4

KIADÁSOK 30,3 4,2 -- 64,0--34,230,04,2 68,4 -- --

1 Működési költségvetés 30,3 4,2 -- 64,0--34,230,04,2 68,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----30,030,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,3 4,2 -- 64,0--64,2--4,2 68,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 24,2 4,2 -- 64,0--64,2--4,2 68,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 30,3 -- -- 34,2--34,2---- 34,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele 30,3 -- -- 34,2--34,2---- 34,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 30,3 -- -- 34,2--34,2---- 34,2

Maradvány igénybevétele 30,3 -- -- 34,2--34,2---- 34,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 30,3 -- -- 34,2--34,2---- 34,2

TÁMOGATÁSOK 34,2 4,2 -- 34,2----30,04,2 34,2 -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 34,2 4,2 -- 34,2----30,04,2 34,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 34,2 4,2 -- 34,2----30,04,2 34,2

Központi, irányító szervi támogatás 34,2 4,2 -- 34,2----30,04,2 34,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 34,2 -- -- -- -- -- -- -- 4,4

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki 
minősítés )

525 5

KIADÁSOK 83,5 69,8 -- 101,7--32,9--69,8 102,7 -- --

1 Működési költségvetés 83,5 69,8 -- 101,7--32,9--69,8 102,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 83,5 69,8 -- 101,7--32,9--69,8 102,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,6 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 78,9 69,8 -- 98,8--30,0--69,8 99,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 28,0 -- -- 2,9--2,9---- 2,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 28,0 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 28,0 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

Maradvány igénybevétele 28,0 -- -- 2,9--2,9---- 2,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 28,0 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

TÁMOGATÁSOK 58,4 69,8 -- 99,8--30,0--69,8 99,8 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 58,4 69,8 -- 99,8--30,0--69,8 99,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 58,4 69,8 -- 99,8--30,0--69,8 99,8

Központi, irányító szervi támogatás 58,4 69,8 -- 99,8--30,0--69,8 99,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,9 -- -- -- -- -- -- -- 1,0

MKIK támogatása ( 13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )525 6

KIADÁSOK 22,0 50,0 -- 100,0--97,2--50,0 147,2 -- --

1 Működési költségvetés 22,0 -- -- 50,0--93,7---- 93,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,0 -- -- 50,0--93,7---- 93,7

Elvonások és befizetések -- -- -- ----43,7---- 43,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 22,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 50,0 -- 50,0--3,5--50,0 53,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 50,0 -- 50,0--3,5--50,0 53,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 50,0 -- 50,0--3,5--50,0 53,5

BEVÉTELEK -- -- -- 47,2--47,2---- 47,2 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 43,7--43,7---- 43,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 43,7--43,7---- 43,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,5--3,5---- 3,5

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 22,0 -- -- 50,0--50,0---- 50,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 22,0 -- -- 50,0--50,0---- 50,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 22,0 -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Maradvány igénybevétele 22,0 -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22,0 -- -- 50,0--50,0---- 50,0

TÁMOGATÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,0 -- -- -- -- -- -- -- 47,2

Nemzetgazdasági támogatások ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )525 7

KIADÁSOK -- 15 000,0 -- 1 727,1--3 000,0--15 000,0 18 000,0 -- --

1 Működési költségvetés -- -- -- 49,6--49,6---- 49,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 49,6--49,6---- 49,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 49,6--49,6---- 49,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 15 000,0 -- 1 677,5--2 950,4--15 000,0 17 950,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 15 000,0 -- 1 677,5--2 950,4--15 000,0 17 950,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 15 000,0 -- 1 677,5--2 950,4--15 000,0 17 950,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

TÁMOGATÁSOK 3 000,0 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 000,0 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 000,0 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

Központi, irányító szervi támogatás 3 000,0 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 000,0 -- -- -- -- -- -- -- 16 272,9

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )525 8

KIADÁSOK -- -- 2 000,0 -------2 000,02 000,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- -- 50,0 -------50,050,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- 50,0 -------50,050,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 1 950,0 -------1 950,01 950,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 1 950,0 -------1 950,01 950,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 1 950,0 -------1 950,01 950,0 --

TÁMOGATÁSOK -- -- 2 000,0 -------2 000,02 000,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 -------2 000,02 000,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 -------2 000,02 000,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 2 000,0 -------2 000,02 000,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
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hatáskörű 
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2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése ( 13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )525 9

KIADÁSOK 102,6 -- -- ----12,9---- 12,9 -- --

1 Működési költségvetés 102,6 -- -- ----12,9---- 12,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 102,6 -- -- ----12,9---- 12,9

Elvonások és befizetések -- -- -- ----12,9---- 12,9

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 97,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 12,9--12,9---- 12,9 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 12,9--12,9---- 12,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 12,9--12,9---- 12,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 102,6 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 102,6 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 102,6 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 102,6 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 102,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 12,9

Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok ( 02121 Polgári védelem )525 10

KIADÁSOK 2,7 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési költségvetés 2,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,7 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 2,7 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 2,7 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 2,7 -- -- ---------- --
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2,7 -- -- ---------- --

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

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )725

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

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )725 1

KIADÁSOK 16,1 30,0 -- 30,0--29,4--30,0 59,4 -- --

1 Működési költségvetés 16,1 30,0 -- 30,0--29,4--30,0 59,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 30,0 -- -----0,6--30,0 29,4

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 30,0 -- -----0,6--30,0 29,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0 -- --

8 Maradvány igénybevétele 16,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 16,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Maradvány igénybevétele 16,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16,1 -- -- 30,0--30,0---- 30,0

TÁMOGATÁSOK 30,0 30,0 -- 29,4---0,6--30,0 29,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 29,4---0,6--30,0 29,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 29,4---0,6--30,0 29,4

Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 29,4---0,6--30,0 29,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 30,0 -- -- -- -- -- -- -- 29,4

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )725 2

KIADÁSOK 555,0 551,5 -- 520,3--62,6--551,5 614,1 -- --

1 Működési költségvetés 555,0 551,5 -- 520,3--62,6--551,5 614,1

 / 3 Dologi kiadások 6,3 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6,2 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 548,7 551,0 -- 519,8--62,6--551,0 613,6

Nemzetközi kötelezettségek 548,7 551,0 -- 519,1--1,9--551,0 552,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,7--0,7---- 0,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ----60,0---- 60,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 17,0 -- -- 18,6--18,6---- 18,6 -- --

8 Maradvány igénybevétele 17,0 -- -- 18,6--18,6---- 18,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 17,0 -- -- 18,6--18,6---- 18,6

Maradvány igénybevétele 17,0 -- -- 18,6--18,6---- 18,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17,0 -- -- 18,6--18,6---- 18,6

TÁMOGATÁSOK 556,6 551,5 -- 595,5--44,0--551,5 595,5 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 556,6 551,5 -- 595,5--44,0--551,5 595,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 556,6 551,5 -- 595,5--44,0--551,5 595,5

Központi, irányító szervi támogatás 556,6 551,5 -- 595,5--44,0--551,5 595,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18,6 -- -- -- -- -- -- -- 93,8

Szervezetátalakítási alap ( 13401 Gazdasági tevékenységek )725 3

KIADÁSOK 6 694,1 493,3 -- -----493,3--493,3 -- -- --

1 Működési költségvetés 6 694,1 493,3 -- -----493,3--493,3 --

 / 3 Dologi kiadások -- 493,3 -- -----493,3--493,3 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 493,3 -- -----493,3--493,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 694,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6 694,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 694,1 -- -- ---------- -- -- --

8 Maradvány igénybevétele 6 694,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 6 694,1 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Maradvány igénybevétele 6 694,1 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 694,1 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 493,3 -- -----493,3--493,3 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 493,3 -- -----493,3--493,3 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 493,3 -- -----493,3--493,3 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 493,3 -- -----493,3--493,3 --

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

Nemzetgazdasági programok ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )725 4

KIADÁSOK 646,5 31,7 -- 359,6--336,8--31,7 368,5 -- --

1 Működési költségvetés 215,3 31,7 -- 313,4--290,6--31,7 322,3

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 241,2--247,6---- 247,6

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 189,9--195,0---- 195,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 51,3--52,6---- 52,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 215,3 31,7 -- 72,2--43,0--31,7 74,7

Elvonások és befizetések -- -- -- ----0,1---- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 190,8 -- -- 25,7--25,7---- 25,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 24,5 31,7 -- 46,5--17,2--31,7 48,9

2 Felhalmozási költségvetés 431,2 -- -- 46,2--46,2---- 46,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 431,2 -- -- 46,2--46,2---- 46,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 31,2 -- -- 45,6--45,6---- 45,6

BEVÉTELEK 2,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1 -- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 643,6 -- -- 284,1--284,1---- 284,1 -- --

8 Maradvány igénybevétele 643,6 -- -- 284,1--284,1---- 284,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 643,6 -- -- 284,1--284,1---- 284,1

Maradvány igénybevétele 643,6 -- -- 284,1--284,1---- 284,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 643,6 -- -- 284,1--284,1---- 284,1

TÁMOGATÁSOK 285,0 31,7 -- 84,3--52,6--31,7 84,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 285,0 31,7 -- 84,3--52,6--31,7 84,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 285,0 31,7 -- 84,3--52,6--31,7 84,3

Központi, irányító szervi támogatás 285,0 31,7 -- 84,3--52,6--31,7 84,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 284,1 -- -- -- -- -- -- -- 8,9

Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )725 7

KIADÁSOK -- 300,0 -- -----300,0--300,0 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Tartalékok -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 300,0 -- -----300,0--300,0 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

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

Európai Területi Együttm űködés (2014-2020) ( X 1231 )825

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

Duna Transznacionális Együttműködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )825 1

KIADÁSOK 327,0 669,7 -- 373,2--87,2--669,7 756,9 -- --

1 Működési költségvetés 276,9 666,1 -- 331,8---2,7--666,1 663,4

 / 3 Dologi kiadások 0,2 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 276,7 666,1 -- 331,8---2,7--666,1 663,4

Nemzetközi kötelezettségek 18,9 -- -- 16,1--16,1---- 16,1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

250,0 562,0 -- 266,3---37,8--562,0 524,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 27,7 -- --------27,7 27,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7,8 76,4 -- 49,4--19,0--76,4 95,4

2 Felhalmozási költségvetés 50,1 3,6 -- 41,4--89,9--3,6 93,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,1 3,6 -- 41,4--89,9--3,6 93,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson belülre

50,0 -- -- 37,8--87,8---- 87,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 3,6 -- 3,6--2,1--3,6 5,7

BEVÉTELEK 11,1 309,9 -- 301,3--51,3--309,9 361,2 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11,1 309,9 -- 250,0------309,9 309,9

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-- 309,9 -- 250,0------309,9 309,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

11,1 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,2--1,2---- 1,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 37,4--37,4---- 37,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 37,4--37,4---- 37,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 37,4--37,4---- 37,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 37,4--37,4---- 37,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 37,4--37,4---- 37,4

TÁMOGATÁSOK 353,3 359,8 -- 358,3---1,5--359,8 358,3 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 353,3 359,8 -- 358,3---1,5--359,8 358,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 353,3 359,8 -- 358,3---1,5--359,8 358,3

Központi, irányító szervi támogatás 353,3 359,8 -- 358,3---1,5--359,8 358,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 37,4 -- -- -- -- -- -- -- 323,8

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )825 2

KIADÁSOK 35,9 191,1 -- 81,8--93,1--191,1 284,2 -- --

1 Működési költségvetés 35,8 188,0 -- 78,6--73,2--188,0 261,2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----1,8---- 1,8

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35,8 188,0 -- 78,6--71,4--188,0 259,4

Nemzetközi kötelezettségek 29,2 -- -- 14,9--14,9---- 14,9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

-- 23,8 -- --------23,8 23,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 42,3 -- 15,7--47,1--42,3 89,4

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

-- 15,9 -- -----15,9--15,9 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6,6 106,0 -- 48,0--25,3--106,0 131,3

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3,1 -- 3,2--19,9--3,1 23,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1 3,1 -- 3,2--19,9--3,1 23,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,1--16,0---- 16,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 3,1 -- 3,1--3,9--3,1 7,0

BEVÉTELEK 13,6 -- -- 0,9--0,9---- 0,9 -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13,6 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

13,6 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 92,2--92,2---- 92,2 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 92,2--92,2---- 92,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 92,2--92,2---- 92,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 92,2--92,2---- 92,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 92,2--92,2---- 92,2
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XV.  fejezet
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teljesítés

2016. évi 
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Törvényi 
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2016. évi 
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módosított 
előirányzat
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hatáskörű 
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Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

TÁMOGATÁSOK 114,5 191,1 -- 378,4------191,1 191,1 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 114,5 191,1 -- 378,4------191,1 191,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 114,5 191,1 -- 378,4------191,1 191,1

Központi, irányító szervi támogatás 114,5 191,1 -- 378,4------191,1 191,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 92,2 -- -- -- -- -- -- -- 389,7

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )825 3

KIADÁSOK 25,2 98,6 -- 177,7--52,2--98,6 150,8 -- --

1 Működési költségvetés 25,1 95,5 -- 174,4--50,1--95,5 145,6

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

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

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 0,3--1,2---- 1,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 25,1 95,5 -- 174,1--48,8--95,5 144,3

Nemzetközi kötelezettségek 18,4 -- -- ---------- --

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

-- 9,4 -- 40,8--26,5--9,4 35,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 11,0 -- 23,2--5,7--11,0 16,7

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6,7 68,9 -- 110,1--22,8--68,9 91,7

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 3,1 -- 3,3--2,1--3,1 5,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1 3,1 -- 3,3--2,1--3,1 5,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,2--0,7---- 0,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 3,1 -- 3,1--1,4--3,1 4,5

BEVÉTELEK 1,5 -- -- 1,0--1,0---- 1,0 -- --

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

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,5 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 38,4--38,4---- 38,4 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 38,4--38,4---- 38,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 38,4--38,4---- 38,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 38,4--38,4---- 38,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 38,4--38,4---- 38,4

TÁMOGATÁSOK 62,1 98,6 -- 306,7--12,8--98,6 111,4 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 62,1 98,6 -- 306,7--12,8--98,6 111,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 62,1 98,6 -- 306,7--12,8--98,6 111,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 62,1 98,6 -- 306,7--12,8--98,6 111,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 38,4 -- -- -- -- -- -- -- 168,4

INTERACT III Interregionális Együttm űködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )825 4

KIADÁSOK 22,7 11,3 -- 11,5--1,6--11,3 12,9 -- --

1 Működési költségvetés 22,7 11,3 -- 11,5--1,6--11,3 12,9

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

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,7 11,3 -- 11,4--1,5--11,3 12,8

Nemzetközi kötelezettségek 22,7 11,3 -- 11,4--1,5--11,3 12,8

BEVÉTELEK 12,8 -- -- ---------- -- -- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

12,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 12,9--12,9---- 12,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 12,9--12,9---- 12,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 12,9--12,9---- 12,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 12,9--12,9---- 12,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 12,9--12,9---- 12,9

TÁMOGATÁSOK 22,8 11,3 -- -----11,3--11,3 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 22,8 11,3 -- -----11,3--11,3 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22,8 11,3 -- -----11,3--11,3 --

Központi, irányító szervi támogatás 22,8 11,3 -- -----11,3--11,3 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12,9 -- -- -- -- -- -- -- 1,4

Fejezeti stabilitási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )1025

KIADÁSOK -- 641,5 -- -------641,5641,5 -- -- --

1 Működési költségvetés -- 641,5 -- -------641,5641,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 641,5 -- -------641,5641,5 --

Tartalékok -- 641,5 -- -------641,5641,5 --

TÁMOGATÁSOK -- 641,5 -- -------641,5641,5 -- -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 641,5 -- -------641,5641,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 641,5 -- -------641,5641,5 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 641,5 -- -------641,5641,5 --

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

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -
feldolgozás )

4825

KIADÁSOK 7 702,9 -- 1 500,0 152,9--2,9--1 500,0 1 502,9 -- --

1 Működési költségvetés 7 702,9 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 702,9 -- -- 2,9--2,9---- 2,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2015. évi 
teljesítés

2016. évi 
előirányzat

Törvényi 
módosítás

2016. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat

Kormány 
hatáskörű 
módosítás

Fejezeti 
hatáskörű 
módosítás

Intézményi 
hatáskörű 
módosítás

2016. évi 
módosított 
előirányzat

2016. évi 
teljesítés

Elvonások és befizetések 7 674,4 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 28,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- 1 500,0 150,0------1 500,0 1 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- 1 500,0 150,0------1 500,0 1 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- 1 500,0 150,0------1 500,0 1 500,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 705,8 -- -- 2,9--2,9---- 2,9 -- --

8 Maradvány igénybevétele 7 705,8 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 7 705,8 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

Maradvány igénybevétele 7 705,8 -- -- 2,9--2,9---- 2,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 705,8 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

TÁMOGATÁSOK -- -- 1 500,0 1 500,0------1 500,0 1 500,0 -- --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 500,0 1 500,0------1 500,0 1 500,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 500,0 1 500,0------1 500,0 1 500,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- 1 500,0 1 500,0------1 500,0 1 500,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,9 -- -- -- -- -- -- -- 1 350,0

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )26

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )126

ÁKK osztalék befizetése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )126 1

BEVÉTELEK 69,1 -- -- 42,9-------- -- -- --

4 Működési bevételek 69,1 -- -- 42,9-------- --

 / 4 Tulajdonosi bevételek 69,1 -- -- 42,9-------- --

KRÜH Zrt. végelszámolása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )126 2

BEVÉTELEK -- -- -- 17,0-------- -- -- --

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 17,0-------- --

 / 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek -- -- -- 17,0-------- --

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )226

Tőkeemelések ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )226 1

KIADÁSOK 1 782,0 -- -- 6 000,0----6 000,0-- 6 000,0 -- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 782,0 -- -- 6 000,0----6 000,0-- 6 000,0

 / 6 Beruházások 1 782,0 -- -- 6 000,0----6 000,0-- 6 000,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 1 782,0 -- -- 6 000,0----6 000,0-- 6 000,0
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

04/00/00/00 Nemzeti Akkreditáló Hatóság (358351) Új elem

Indoklás: A Nemzeti Akkreditáló Hatóság 2016. január 1-jei hatállyal kezdte meg működését 
a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt a 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 

 alapján. A központi hivatalként működő költségvetési szerv közfeladatát a 
 nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény tartalmazza. A 

2018/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 2. pontja rendelkezett a Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet címrendjének Nemzeti Akkreditáló Hatóság címmel történő 
kiegészítéséről.

07/00/00/00 Szakképzési Centrumok (354406) Új elem

Indoklás: A 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet 1. és 4. melléklete szerint, valamint a 
146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központból 2015. július 1-jei hatállyal kivált köznevelési 
intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési 
szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint 44 szakképzési centrumot 

 alapított.A Kormány a központi költségvetés címrendjének Szakképzési 
centrumok címmel való kiegészítéséről 2015. év vonatkozásában az 1379/2015. 
(VI. 12.) Korm. határozatban, 2016. év vonatkozásában a 2018/2015. (XII. 29.) 

 Korm. határozatban döntött. A Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. 
törvényben az új sor Szakképzési Centrumok címként került beépítésre.

17/00/00/00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (000989) Címrendi változás

Indoklás: Az 1637/2016 (XI. 17.) Korm. határozat szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala címrendi besorolása módosításra került 2016. november 1-jei 
fordulónappal: az X. Igazságügyi Minisztérium fejezetből átkerült a XV. 

 Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetbe. A Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény, valamint az Ávr. −  
499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított  −1. melléklete szerint 

 fejezetirányítói jogosítványokkal felhatalmazott kormányhivatal. A 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet − 338/2016. (XI. 17.) Korm. rendelettel módosított − 1. 
mellélete alapján a nemzetgazdasági miniszter felügyeleti jogkörrel rendelkezik a 
hivatal felett.

Eredeti szerkezet: 10 02/00/00/00 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

25/02/04/00 Magyar találmányok külföldi bejelentése (197117) Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány és a 
követelésekből származó bevétel előirányzatosítása érdekében került megnyitásra.

25/02/06/00 Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 
(359817)

Új elem

Indoklás: Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. 
évi LXVII. törvény alapján került megnyitásra.
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

25/02/09/00 ClusterCOOP program támogatása (301035) Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány és a 
követelésekből származó bevétel előirányzatosítása érdekében került megnyitásra.

25/02/11/00 Munkavédelmi célú támogatás (355284) Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással terhelt és nem terhelt költségvetési maradvány 
előirányzatosítása érdekében került megnyitásra.

25/02/12/00 Operatív programok végrehajtásával összefüggő 
feladatok (356084)

Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány és a 
követelésekből származó bevétel előirányzatosítása érdekében került megnyitásra.

25/02/13/00 Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének 
támogatása (360006)

Új elem

Indoklás: Az elektronikus fizetési módok elterjedése érdekében javasolt lépésekről szóló 
1630/2016. (XI. 17.) Korm. határozat alapján került megnyitásra.

25/02/14/00 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének 
támogatása (360328)

Új elem

Indoklás: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján került megnyitásra. Az 
egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Kormányzhatározatok 
módosításáról szóló 1822/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az előirányzat 
átcsoportosításra került.

25/02/15/00 Váci Fejlesztő Központ létrehozása és 
működtetése (362028)

Új elem

Indoklás: A váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ 
létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1290/2016. (VI. 13.) Korm. 
határozat és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok 
felhasználásáról szóló 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat alapján került 
megnyitásra.

25/03/01/00 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 
(297357)

Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 
előirányzatosítása érdekében került megnyitásra.

25/04/02/00 Decentralizált területfejlesztési programok 
(258312)

Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány és a 
követelésekből származó bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került 
megnyitásra.
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Szerkezeti változás a 2016. évben

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

25/04/04/00 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával 
összefüggő feladatok (294824)

Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány és a 
követelésekből származó bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került 
megnyitásra.

25/04/05/00 Pest megyei fejlesztések (359684) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján került megnyitásra.

25/05/08/00 Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai (359662) Új elem

Indoklás: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján került megnyitásra. Az 
egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján az előirányzat átcsoportosításra került.

25/05/09/00 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése (334540) Új elem

Indoklás: A követelésekből származó bevétel előirányzatosítása érdekében került 
megnyitásra.

25/48/00/00 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 
támogatása (340473)

Új elem

Indoklás: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
módosításáról szóló 2016. évi LXXVI. törvény alapján, valamint az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása és 
teljesítése érdekében került megnyitásra. 

26/01/01/00 ÁKK osztalék befizetése (355195) Új elem

Indoklás: Az év közben befolyt osztalék bevétel miatt, a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 8. § (1) bekezdése alapján új központi 
kezelésű előirányzat került létrehozásra.

26/01/02/00 KRÜH Zrt. végelszámolása (362039) Új elem

Indoklás: Az év közben a tulajdonosi joggyakorló által beszedett bevételek miatt a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 8. § 
(1) bekezdése alapján új központi kezelésű előirányzat került létrehozásra.

26/02/01/00 Tőkeemelések (355851) Új elem

Indoklás: Az év közben ismertté vált tőkeemelés szükségessége miatt a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 8. § (1) bekezdése alapján 
új központi kezelésű előirányzat került létrehozásra.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XV.  fejezet

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

136 36511

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 301 79728

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

4 861 030684

I.  besorolási osztály összesen 16 190 3324 150

II.  besorolási osztály összesen 2 384 7241 349

III.  besorolási osztály összesen 241 53492

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

24 144 5606 316

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 3 154 614644

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

214 89374

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 260 276117

"A", "B" fizetési  osztály összesen 4 429 0562 674

"C", "D" fizetési osztály  összesen 4 973 1422 771

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 3 639 4331 797

kutató, felsőoktatásban oktató 226 4229

gyakornok (pedagógus) 997 314470

pedagógus I. 47 158 04514 005

pedagógus II. 7 914 2422 040

mesterpedagógus 2 690 173578

kutatótanár 60 74811

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 4 518 585849

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 80 236 94526 039

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

184 04319

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

313 24080

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

190 44161

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

315 074356

közfoglalkoztatott 384 632403

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 1 387 430919

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 105 768 93433 274

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

024 388

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 026 293

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0736

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0297

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

033 274

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

605 892209

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

4 47621
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Cím 
szám

Al-
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szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport
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személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XV.  fejezet

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek száma az időszak végén

5 4051

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 0101

2301



     
Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XV.  fejezet

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 13 2231

közigazgatási államtitkár 15 5561

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

71 7986

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 195 05917

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 763 293246

I.  besorolási osztály összesen 5 564 5601 355

II.  besorolási osztály összesen 219 67399

III.  besorolási osztály összesen 2 7831

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

7 845 9441 726

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

184 04319

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

78 72217

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

52 06615

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

88 9261

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 403 75752

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 8 249 7021 778

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 778

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

302 84871

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

2

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

13 7601

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 19 3072

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

163 22620

I.  besorolási osztály összesen 500 461155

II.  besorolási osztály összesen 110 20322

III.  besorolási osztály összesen 90 56627

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

897 524227

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

20 32510

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

5 4394

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 25 76514

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 923 289241

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

241

4 Nemzeti Akkreditáló Hatóság
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XV.  fejezet

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

10 9691

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 8 2271

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

30 9318

I.  besorolási osztály összesen 52 44015

II.  besorolási osztály összesen 2 1341

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

104 70126

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 7861

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 2291

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 6 0152

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 110 71628

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

28

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 28

Üres álláshelyek száma az időszak végén 6

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 6

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

28

5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 59 3006

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

174 25663

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 82 97930

"A", "B" fizetési  osztály összesen 578 088209

"C", "D" fizetési osztály  összesen 820 765292

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 331 916120

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 2 047 304720

közfoglalkoztatott 8 0286

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 8 0286

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 2 055 332726

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

715

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 720

Üres álláshelyek száma az időszak végén 44

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 22

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

726

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási 
állományba helyezettek száma az időszak végén

5 4051

6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

37 7824

I.  besorolási osztály összesen 439 188101

II.  besorolási osztály összesen 13 8805

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

490 850110
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XV.  fejezet

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

204 54255

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

111 27334

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 315 81489

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 806 664199

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

275

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 288

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

199

7 Szakképzési Centrumok

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 3 095 314638

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

40 63711

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 177 29787

"A", "B" fizetési  osztály összesen 3 850 9692 465

"C", "D" fizetési osztály  összesen 4 152 3772 479

"E"-"J"  fizetési  osztály  összesen 3 307 5171 677

kutató, felsőoktatásban oktató 226 4229

gyakornok (pedagógus) 997 314470

pedagógus I. 47 158 04514 005

pedagógus II. 7 914 2422 040

mesterpedagógus 2 690 173578

kutatótanár 60 74811

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 4 518 585849

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 189 64125 319

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

12 2365

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 8622

közfoglalkoztatott 209 606221

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 224 704228

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 78 414 34425 547

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

19 044

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 20 652

Üres álláshelyek száma az időszak végén 549

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 269

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

25 547

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

4 47610

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 101

8 Magyar Államkincstár

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

15 5561

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 36 5784

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

2 533 150365

I.  besorolási osztály összesen 8 334 3612 232
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XV.  fejezet

II.  besorolási osztály összesen 2 009 6411 207

III.  besorolási osztály összesen 146 81263

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

13 076 0983 872

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

207 463346

közfoglalkoztatott 166 998176

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 374 461522

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 13 450 5594 394

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

4 157

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 4 424

Üres álláshelyek száma az időszak végén 137

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

4 394

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

48

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az 
időszak végén

9

16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

15 5561

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 22 8002

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

101 78613

I.  besorolási osztály összesen 596 272146

II.  besorolási osztály összesen 11 0597

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

747 472169

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 747 472169

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

169

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 181

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

169

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

303 04490

17 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

8 7261

helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 19 8262

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

230 86228

I.  besorolási osztály összesen 703 050146

II.  besorolási osztály összesen 18 1358

III.  besorolási osztály összesen 1 3731

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+21)

981 970186

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

17 7403

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

3 9901
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi
juttatások

(ezer forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2016. évben

XV.  fejezet

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

7 1552

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64) 28 8856

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 1 010 855192

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

192
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