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Az I. Országgyűlés fejezet 1., 2., 3. és 4. címeinek feladata az Országgyűlés Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal) által az Országgyűlés működési feltételeinek megteremtése, az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár) által 
jogszabályban meghatározott iratok őrzése, kezelése és feldolgozása, az Országgyűlési Őrség 
(a továbbiakban: Őrség) által az Országgyűlés függetlenségének és külső befolyástól mentes 
működésének védelme. 
 
Feladatkör, tevékenység 

A fejezet intézményei feladataikat az alapító okirataikban foglaltak végrehajtásán keresztül, a 
folyamatos likviditás fenntartásával, a tervezési prioritások szerint valósították meg. 

A Hivatal 
− eredményesen segítette az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, az Európai 

Parlament magyarországi képviselői, az Országgyűlés bizottságai törvényalkotó 
munkáját, 

− gondoskodott az Országgyűlés üléseinek zavartalan lefolytatásáról, 
− megteremtette az Országgyűlés működéséhez szükséges anyagi, technikai és műszaki 

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

szószólók, valamint szakértőik könyvtári és szakirodalmi dokumentumokkal való 
ellátásáról, 

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

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

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

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

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

− elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat látott el, 
− protokolláris díszelgési feladatokat hajtott végre. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) alapján a fejezetet irányító szerv a Hivatal (fejezeti törzskönyvi 
azonosító szám: 313326).  

A fejezeti kezelésű előirányzatok között 2019. évben a következő előirányzatok kerültek 
tervezésre: az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei 
Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) keretében a Magyar Nemzeti Közösségek Európai 
Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása; a Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, 
adományai; valamint a Steindl Imre program támogatása. 
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Az előirányzatok alakulása 

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a 
gazdálkodási év során folyamatos volt, a szakmai feladatok teljesültek, a szükséges feltételek 
az Országgyűlés működéséhez, az Őrség feladatai ellátásához, illetve a levéltári feladatok 
végrehajtásához folyamatosan fennálltak.  

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) a fejezet 1., 2., 3., illetve 4. címeinek költségvetési kiadási előirányzatát 
40 136,9 millió forintban, költségvetési bevételi előirányzatát 1 105,0 millió forintban, a 
költségvetési támogatás összegét 39 031,9 millió forintban állapította meg. Az előirányzatok 
teljesítése a következők szerint alakult: 

01. Országgyűlés fejezet összesen 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 38 177,3 40 136,9 40 136,9 60 652,8 46 499,4 121,8 76,7 

ebből: 
személyi 
juttatás 

16 681,9 19 468,7 19 468,7 27 242,7 21 500,7 128,9 78,9 

Bevétel 2 198,9 1 105,0 1 105,0 2 934,8   2 934,8   133,5 100,0 

Támogatás 36 744,6 39 031,9 39 031,9 48 544,4 48 544,4 132,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

8 407,4 0 0 9 173,6 9 173,6 109,1 100,0 

Létszám (fő) 1 579 1 778 1 778 1 778 1 619 102,5 91,1 

 
       millió forintban egy tizedessel          fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 40 136,9 1 105,0 39 031,9 14 930,1 1 778 

Módosítások jogcímenként      

Céltartalék 6 934,7  6 934,7 6 054,1  

ebből: minimálbér és garantált 
bérminimum 

3,2  3,2 2,7  

Költségvetési maradvány igénybevétele 9 173,6 9 173,6  2 661,5  

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

   -154,7  

Működési célú átvett pénzeszköz 4,1 4,1    

Központi Maradványelszámolási Alap 
terhére átcsoportosítás  

2 805,4  2 805,4   

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 105,8 105,8    

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

120,2 120,2  54,3  

Többletbevételek 1 599,7 1 599,7  0,3  

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-227,6  -227,6 -151,7  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -689,8  

2019. évi módosított előirányzat 60 652,8 12 108,4 48 544,4 27 242,7 1 778 
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A kormány hatáskörében 10 alkalommal, összesen 9 740,0 millió forint összegben történt 
előirányzat-módosítás (a fegyveres testületi juttatás, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a 
továbbiakban: Hszt.) szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet 
személyi juttatásokra, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjára, 
a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére, az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. törvény) 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett 
módosítása szerinti juttatásokra, a Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó 
juttatások többletkiadásaira, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap terhére). 

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

A támogatási előirányzat alakulását befolyásoló főbb tényezők: a céltartalékból 
finanszírozott 2019. évi bérintézkedések központi támogatása, a fegyveres testületi juttatás, a 
Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatások, az 
Ogy. törvény 2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások, a 
Hivatalnál bevezetésre kerülő életpályához kapcsolódó juttatások, a Központi Maradvány-
elszámolási Alap terhére átvett, továbbá a fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel 
keretében átvett, illetve átadott összegek. 

A bevételek módosított előirányzatának többlete az államháztartáson belüli működési és célú 
támogatások miatt, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatt, az Országház 
látogatásának díjbevételéből, átvett pénzeszközökből, elhasználódott tárgyi eszközök 
értékesítéséből, valamint egyéb, nem tervezhető (pl. kártérítések) bevételekből ered. 

A 2019. évi fejezeti költségvetési maradvány összege 14 153,4 millió forint, amelynek 
összetétele: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 494,0 millió forint, melynek jelentős része a 

képviselőcsoportok, országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók kereteivel 
kapcsolatos maradványok,  

− kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 7 659,4 millió forint, mely 
az éves költségvetési beszámolók elfogadását követően befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. 

 
Egyéb 

A fejezet mérlegének főösszege 11,0%-kal növekedett (76 616,2 millió forintról 
85 032,8 millió forintra). A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány 
3 352,2 millió forinttal (66 504,9 millió forintról 69 857,1 millió forintra), a nemzeti 
vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 18,5 millió forinttal (477,5 millió forintról 
495,9 millió forintra), a pénzeszközök állománya 5 018,4 millió forinttal (9 247,4 millió 
forintról 14 265,8 millió forintra) növekedett. A követelések állománya 57,4 millió forinttal 
(266,6 millió forintról 209,2 millió forintra), a kötelezettségek állománya 167,4 millió 
forinttal (654,8 millió forintról 487,4 millió forintra), az egyéb sajátos elszámolások 5,3 millió 
forinttal (8,0 millió forintról 2,7 millió forintra) csökkent.  

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

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

A SIP Zrt. felett az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről 
szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 
2017.02.01-től 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja. A Hivatalnál, mint tulajdonosi 
joggyakorlónál – a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban – nem keletkezett sem bevétel, 
sem kiadás. 

A SIP Zrt. részére a költségvetési támogatások az I. Országgyűlés fejezet, 4. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 14. Steindl Imre program támogatása alcímről kerültek átutalásra. 
 

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(M Ft) 

2019.12.3
1. 

Állami tulajdoni 
részesedés Költségvetési 

támogatás 
összege (M Ft) 

Költségvetési támogatás célja 
mértéke 

összege 
(M Ft) 

Steindl Imre 
Program 

Nonprofit Zrt. 
505,6 100 % 5,0 

2 301,1 

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

2 498,9 
a Budapest V. ker., Vértanúk tere át-
építéséhez szükséges tervezés és kivitelezés 

3 449,2 

Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és 
Honvéd utca közötti szakasza felszíni 
rendezése, az Alkotmány utcában a Nemzeti 
Összetartozás Emlékhelyének kialakítása 

 
Lakásépítés, lakásvásárlás céljára az intézményeknél 2019. évben 7 fő 17,7 millió forint 
összegben részesült munkáltatói kölcsönben.  
 
A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a 2019. évi 
költségvetésben 
 

millió forintban egy tizedessel 
Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intéz
mény címrendi 

besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 
Finanszírozott feladat megnevezése* 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
teljesítés 

I/04/04/02 

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

Az Alapítványt a közvélemény magyar 
nemzeti közösségi kérdésekkel kapcsolatos 
ismeretei elmélyítése, a nemzeti közössé-
gek jogainak európai politikai kultúrán be-
lüli kiterjesztésének támogatása és a nem-
zeti közösségeknek az európai folyama-
tokba történő bekapcsolódásának elősegí-
tése érdekében hozták létre. Az Alapítvány 
e célok megvalósítása érdekében állandó 
brüsszeli irodát működtet. 

106,7 106,7 
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1. cím: Országgyűlés Hivatala 
01. alcím: Országgyűlés hivatali szervei 

A Hivatal alapító okiratban meghatározott alapfeladataként 2019. évben megteremtette az 
Országgyűlés működésének feltételeit, támogatta az Országgyűlés folyamatos működését, az 
országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók, a képviselőcsoportok, a bizottságok 
tevékenységét, ellátta az Országgyűlés gazdasági, működési és általános igazgatási ügyeinek 
intézését, működtette az Országgyűlési Könyvtárat, a Látogatóközpontot és az Országgyűlési 
Múzeumot, ellátta az Ogy. törvény alapján az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. 
A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 300014, honlapjának címe: www.parlament.hu. 

A Hivatal szakmai feladatainak ellátása 
− az Ogy. törvény,  
− az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat, 
− az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. 

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

A Hivatal 2019. évben is megteremtette a Független Rendészeti Panasztestület, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács, valamint a Költségvetési Tanács és Titkársága működési 
feltételeit. A Független Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről 
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján az Országgyűlés elnöke az állam-
háztartásért felelős miniszter bevonásával gondoskodik, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 
Tanács működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges forrásokat a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács közjogi jogállásáról, jogköréről, összetételéről és feladatairól, 
valamint működési kereteiről szóló 57/2008. (V. 22.) OGY határozat alapján az Országgyűlés 
költségvetésének keretein belül kell megtervezni és biztosítani. Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében a Költségvetési Tanács és 
Titkársága működésének támogatásával, az illetmény és az egyéb juttatások folyósításával 
kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. 

Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása és a kifizetések ésszerű 
ütemezése a likviditás megőrzése mellett történt. A Hivatal 2019. évi gazdálkodási keretei 
kialakítása és felhasználása a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség 
követelményének figyelembevételével történt. 
 
Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 
Kiadás 25 547,2 28 066,4 28 066,4 46 774,0 32 768,3 128,3 70,1 

ebből: személyi 
juttatás 

13 253,6 15 581,4 15 581,4 23 291,0 17 645,5 133,1 75,8 

Bevétel 2 179,2 1 100,0 1 100,0 2 835,7 2 835,7 130,1 100,0 
Támogatás 24 809,8 26 966,4 26 966,4 35 011,5 35 011,5 141,1 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

7 485,0 0 0 8 926,8 8 926,8 119,3 100,0 

Létszám (fő) 1 068 1 223 1 223 1 223 1 098 102,8 89,8 
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      millió forintban egy tizedessel        fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

28 066,4 1 100,0 26 966,4 15 581,4 1 223 

Módosítások jogcímenként           

Céltartalékok 6 515,1   6 515,1 5 680,2   

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

8 926,8 8 926,8   2 639,7   

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

181,6 
 

181,6 5,5   

Központi Maradványelszámolási Alap 
terhére átcsoportosítás 

1 396,2 
 

1 396,2 
 

  

Működési célra átvett pénzeszköz 0,3 0,3    

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 18,3 18,3   
  

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

119,6 119,6   54,3   

Többletbevételek 1 597,5 1 597,5   
 

  

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-47,8   -47,8 0,1   

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -670,2   

2019. évi módosított előirányzat 46 774,0 11 762,5 35 011,5 23 291,0 1 223 

 
A módosítások forrásai döntően a költségvetési maradvány igénybevétele (8 926,8 millió 
forint), a központi költségvetés céltartaléka (6 515,1 millió forint), működési és felhalmozási 
célra átvett pénzeszközök (18,6 millió forint), működési célú támogatások államháztartáson 
belülről (119,6 millió forint), fejezetek közötti előirányzat-átadások (-47,8 millió forint), 
fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások (181,6 millió forint), Központi 
Maradványelszámolási Alap terhére történt átcsoportosítás (1 396,2 millió forint), illetve 
többletbevételek (1 597,5 millió forint) voltak. A céltartalékból kerültek finanszírozásra a 
2019. évi bérkompenzációhoz kapcsolódó intézkedések, az Ogy. törvény 2018. augusztus 1-
étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások és a Hivatalnál bevezetésre kerülő 
életpályához kapcsolódó juttatások többlet-kiadásai. Az évközi előirányzat-módosítások 
eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. 

A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 70,1%.  

A személyi juttatások eredeti előirányzata 15 581,4 millió forint, módosított előirányzata 
23 291,0 millió forint, a teljesítés 17 645,5 millió forint volt. A személyi juttatások között 
számoltuk el az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók tiszteletdíját, egyéb 
juttatásait, a képviselőcsoportok hivatali alkalmazottainak illetményét, a képviselői 
alkalmazottak illetményét, a hivatali szervek köztisztviselőinek, munkavállalóinak illetményét 
és egyéb személyi juttatásait, valamint a megbízási díjakat.  

A személyi juttatások maradványa 2019. évben 5 645,5 millió forint, ebből 3 497,0 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része az Ogy. törvény alapján az 
ország-gyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók rendelkezésére álló keretek és a képviselő-
csoportok illetménykeretének maradványa. 

Az előirányzatot a 2019. évi bérpolitikai intézkedések céltartalékból való finanszírozása 
5 680,2 millió forinttal, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
igénybevétele 2 639,7 millió forinttal, államháztartáson belülről kapott működési célú 
támogatások 54,3 millió forinttal, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 0,1 millió 
forinttal, valamint fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 5,5 millió forinttal növelte. 
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A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 670,2 millió forinttal csökkentette a személyi 
juttatások előirányzatát. 

A Hivatalnál 2019. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 1 098 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
2 743,9 millió forint, a módosított előirányzat 3 863,4 millió forint, a teljesítés 3 145,7 millió 
forint volt. A módosítások forrásai a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 2019. évi 
bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való finanszírozása, előző 
évi költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belülről kapott működési célú 
támogatások, fejezeten belüli címek közötti, valamint kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások voltak. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 5 196,8 millió forint, a módosított előirányzat 
10 886,0 millió forint, a teljesítés 6 197,2 millió forint. A növekedés jelentős része a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítás (2 429,0 millió forint), az előző évi költségvetési 
maradvány igénybevétele (1 511,4 millió forint), mely tartalmazza az Ogy. törvény alapján a 
képviselő-csoportok részére rendelkezésre álló keretek maradványát és a Központi 
Maradvány-elszámolási Alap terhére történt előirányzat átcsoportosítás, mely az Ogy. törvény 
2018. augusztus 1-étől hatályba lépett módosítása szerinti juttatások többletkiadásai. 

A növekedés forrásai: 
millió forintban egy tizedessel 

− költségvetési maradvány igénybevétele 1 511,4 
− többletbevétel 246,0 
− működési célú támogatások államháztartáson belülről 54,6 
− fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás 101,2  
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2 429,0t 
− Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt 

átcsoportosítás 
1 396,2 

− fejezetek közötti átcsoportosítás -49,5 
− működési célra átvett pénzeszköz 0,3 

 
Az előirányzat lehetővé tette az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, a 
képviselőcsoportok, valamint az Országgyűlés plenáris és bizottsági üléseinek anyagi-, 
technikai ellátását, biztosította a munka informatikai, telekommunikációs hátterét, továbbá a 
működtetés egyéb területein jelentkező feladatok elvégzését. Az előirányzat fedezetet 
teremtett az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos teendők elvégzésére, az Országház és az 
Országgyűlés Irodaháza, a Balassi Bálint utcai épület fenntartására, az Országházban az 
állami protokoll részére a reprezentatív környezet kialakítására. 

A feladatok teljesítése a takarékossági szempontok figyelembevételével történt. A legtöbb 
területen központosított közbeszerzéssel, illetve saját közbeszerzési eljárások lebonyolításával 
a legkedvezőbb megoldások kerültek kiválasztásra. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzata 79,9 millió forint, módosított 
előirányzata 79,9 millió forint, a teljesítés 76,7 millió forint, amely az Országgyűlés volt 
elnökei, valamint a volt köztársasági elnökök részére jövedelem kiegészítésként átutalt 
összegek, továbbá a volt köztársasági elnökök hozzátartozói részére megállapított 
hozzátartozói nyugellátás jogszerű és szabályos kifizetését tartalmazta. 

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzat 40,0 millió forint, módosított 
előirányzata 2 824,7 millió forint, teljesítése 2 820,3 millió forint volt. Ennek keretében 
kerültek elszámolásra a nemzetközi tagdíjak teljesítésével kapcsolatos kiadások (35,6 millió 
forint), a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve a meghiúsult 
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kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány 
(2 784,7 millió forint). 

A beruházások eredeti előirányzata 3 518,7 millió forint, a módosított előirányzat 
4 363,5 millió forint, a teljesítés 1 965,5 millió forint. A módosítások főbb forrásai a 
költségvetési maradvány igénybevétele (1 111,7 millió forint), többletbevétel (1 311,5 millió 
forint), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (-1 652,3 millió forint), fejezeten belüli 
címek közötti átcsoportosítás (72,3 millió forint), fejezetek közötti átcsoportosítás (1,6 millió 
forint). 

A módosított felújítási előirányzat (1 447,2 millió forint) az eredetihez képest 541,5 millió 
forint növekedést mutat, a teljesítés 899,7 millió forint. A módosítás összetevői: 
 
− költségvetési maradvány igénybevétele 501,5 millió forint 
− többletbevétel 40,0 millió forint 

 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 18,3 millió forint, teljesítése 
17,7 millió forint volt. Ennek keretében került elszámolásra a dolgozók lakáskörülményeinek 
(építés, korszerűsítés, vásárlás) támogatására rendelkezésre álló összeg. 

A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés ellenértéke 34,6 millió forint, a 
szolgáltatások ellenértéke 2 009,1 millió forint, a közvetített szolgáltatások ellenértéke 
63,0 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 563,7 millió forint, biztosító által fizetett kártérítés 
10,2 millió forint, valamint az egyéb működési bevételek 8,9 millió forint került elszámolásra. 
A bevételszerzés fő területe az Országház és az Országgyűlési Múzeum látogatásából 
származó bevétel, emellett helyiségek, eszközök bérbeadásából, rendezvényeken történő 
közreműködésből származó bevételek, valamint előre nem tervezhető kötbér, kártérítés címén 
befolyt bevételek. 

A felhalmozási bevételek teljesítése 8,0 millió forint, mely összeg a feleslegessé vált 
immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből származott. 

Az Ávr. 35. §-a szerint a fejezetet irányító szerv a Hivatal által készített tételes kimutatás 
alapján a többletbevételek felhasználását engedélyezte. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 
119,6 millió forint, mely a bosznia-hercegovinai és a moldáv twinning programra (80,4 millió 
forint), valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer megvalósítására (39,2 millió forint) kapott 
forrás. 

A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 0,3 millió forint volt, mely a 
Fitz József könyvdíj összegét tartalmazza. 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 18,3 millió forint volt, 
mely a dolgozók lakáskörülményeinek támogatásával kapcsolatban keletkezett. 

Az intézményi bevételek határidőre történő megfizetésének ellenőrzése rendszeresen 
megtörtént. A fizetési határidő elteltét követő 15 napon belül a késedelmesen fizetők részére 
fizetési felszólítás került kiküldésre. 2019. évben fizetési meghagyás kibocsátására, végre-
hajtási eljárás kezdeményezésére nem került sor. 

A 2018. évi költségvetési maradvány összege 8 926,8 millió forint volt, a kifizetések a 
következők szerint alakultak: 

millió forintban egy tizedessel 
Személyi juttatások 2 639,3 
Munkaadókat terhelő járulékok 388,3 
Dologi kiadások 1 505,8 
Egyéb működési célú kiadások 2 774,3 
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Beruházások 1 078,4 
Felújítások 501,4 
Összesen 8 887,5 

A kötelezettségvállalással nem terhelt és a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt 
kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványból 2 774,3 millió forintt 
befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. 

A 2019. évi költségvetési maradvány összesen 14 005,7 millió forint, amelynek az 
összetétele: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6 398,1 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7 607,6 millió forint. 

A maradvány kiemelt előirányzatonként: 

millió forintban egy tizedessel 
Személyi juttatások 5 645,5 
Munkaadókat terhelő járulékok 717,7 
Dologi kiadások 4 688,8 
Ellátottak pénzeli juttatásai 3,3 
Egyéb működési célú kiadások 4,4 
Beruházások 2 398,0 
Felújítások 547,5 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,5 
Összesen 14 005,7 

 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a képviselő-
csoportokat, országgyűlési képviselőket, nemzetiségi szószólókat érintő keretek maradványai.  

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (7 607,6 millió forint) az éves 
költségvetési beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradvány-
elszámolási Alap előirányzat javára. 

A Hivatal mérlegének főösszege 75 338,5 millió forintról 83 857,6 millió forintra 11,3%-kal 
növekedett.  

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya az előző évhez képest 
3 345,3 millió forinttal növekedett, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya az 
előző évhez képest 476,5 millió forintról 495,7 millió forintra, 4,0%-kal növekedett. A pénz-
eszközök értéke 8 997,9 millió forintról 14 115,7 millió forintra növekedett. A követelések 
állománya 186,0 millió forintról 147,0 millió forintra, a kötelezettségek állománya 
645,0 millió forintról 474,3 millió forintra csökkent. 
 
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény által létrehozott 
Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja. Jogi személy, az Országgyűlés 
költségvetési fejezetén belül önálló cím. Törzskönyvi azonosító száma: 597584, honlapjának 
címe: www.abtl.hu. 

A Levéltár alaptevékenységként az alapító okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el: 
− szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat, 
− lehetővé teszi az érintettek számára személyes adataik megismerését, 
− törvényben meghatározott feltételekkel segíti a kutatási tevékenységet, 
− levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez, 

709



− részt vállal az általa őrzött iratanyag publikálásában. 

A Levéltárban továbbra is jelentős az állományvédelmi munka, amely az anyagok folyamatos 
digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti. Az iratok digitalizálása folyamatos, mely 
egyrészről a dossziék állagának megvédését, másrészről a kutatók gyorsabb, színvonalasabb 
kiszolgálását teszi lehetővé az állampolgári adatszolgáltatásnál és a kutatás előkészítésénél is. 

A Levéltár 2019. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 970,7 millió forint 
volt, melyből a támogatás mértéke 965,7 millió forint, a tervezett bevétel 5,0 millió forint. 

Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 203,1 970,7 970,7 1 121,9 1 121,4 93,2 100,0 

ebből: személyi 
juttatás 

538,9 546,0 546,0 549,8 549,7 102,0 100,0 

Bevétel 7,9 5,0 5,0 7,3 7,3 92,4 100,0 

Támogatás 1 120,9 965,7 965,7 969,8 969,8 86,5 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

219,1 0,0 0,0 144,8 144,8 66,1 100,0 

Létszám (fő) 104 104 104 104 103 104,0 100,0 

 
 

millió forintban egy tizedessel         fő 

2019. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

970,7 5,0 965,7 546,0 104 

Módosítások jogcímenként           

Céltartalék 4,1  4,1 3,4  

ebből: minimálbér és garantált 
bérminimum 

3,2  3,2 2,7  

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

144,8 144,8  1,0  

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0,6 0,6    

Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről 

0,6 0,6    

Többletbevételek 1,1 1,1    

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -0,6  

2019. évi módosított előirányzat 1 121,9 152,1 969,8 549,8 104 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 546,0 millió forint, módosított előirányzata 
549,8 millió forint, az éves felhasználás 549,7 millió forint. 

A növekedés forrásai: 
− a kormány döntése alapján bérkompenzációra 0,7 millió forint, minimálbér és garantált 

bérminimum emelkedésére 2,7 millió forint, 

710



− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 
1,0 millió forint. 

Ezen felül az intézmény saját hatáskörben 0,6 millió forint csoportosított át a dologi kiadások 
és beruházások kifizetésére. 

A személyi juttatások költségvetési maradványa 0,1 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással terhelt. 

A Levéltárnál a 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám 103 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
113,1 millió forint, a módosított előirányzat 111,9 millió forint, a felhasználás 111,9 millió 
forint volt. 

Az előirányzat változásának összetevői: az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 
költségvetési maradvány igénybevétele 0,7 millió forint, a bérkompenzáció járulékai 
0,2 millió forint, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés járulékai 0,5 millió forint. 
A dologi kiadásokra 0,2 millió forint, a beruházásokra 2,4 millió forint került 
átcsoportosításra a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó terhére. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 222,3 millió forint, módosított előirányzata 
203,2 millió forint, a teljesítés 202,8 millió forint. 

Az előirányzat változásának összetevői: a költségvetési maradványból kötelezettség-
vállalással terhelt összeg 3,3 millió forint, működési célú támogatásból 0,6 millió forint, 
többletbevételből 0,8 millió forint. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 23,8 millió 
forinttal csökkentette az előirányzatot. 

A dologi kiadások 2019. évi maradványa 0,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem 
terhelt. 

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata és teljesítése 139,8 millió forint, 
mely teljes egészében a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványbefizetés 
összege. 

A beruházások eredeti előirányzata 75,0 millió forint, módosított előirányzata 117,2 millió 
forint volt, a teljesítés 117,2 millió forint.  

Az előirányzat többletbevételből 0,3 millió forinttal, a személyi juttatások terhére történt 
átcsoportosításból 0,3 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó terhére történt átcsoportosításból 2,4 millió forinttal, a dologi kiadások 
terhére történt átcsoportosításból 24,9 millió forinttal, a felújítási kiadások terhére történt 
átcsoportosításból 14,3 millió forinttal növekedett.  

Megtörtént az elavult informatikai, és irodai eszközök, berendezések tervszerű cseréje, 
továbbá licenszek megvásárlására, az informatikai biztonság növelése érdekében 
logmenedzsment rendszer beszerzésére került sor. Teljes körűvé vált az irodák klimatizálása. 

A felújítások eredeti előirányzata 14,3 millió forint, módosított előirányzat és teljesítés nem 
volt. Az előirányzatról a beruházások javára átcsoportosításra került 14,3 millió forint.  

A működési bevételek eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzat és a 
teljesítés 6,1 millió forint volt. A működési bevételek keretében az áru- és készletértékesítés 
ellenértéke 0,1 millió forint, a szolgáltatások ellenértéke 3,9 millió forint, a közvetített 
szolgáltatások ellenértéke 0,1 millió forint, a kiszámlázott ÁFA 1,2 millió forint, valamint az 
egyéb működési bevételek 0,8 millió forint került elszámolásra.  

A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata és 
teljesítése 0,6 millió forint, mely a Nemzeti Kulturális Alap pályázatából elnyert összeg. 
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A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata és teljesítése 0,6 millió 
forint volt, mely a dolgozóknak folyósított lakáskölcsön támogatás törlesztő részleteiből 
befolyt összeg. 

2019. évben a 2018. évben keletkezett 144,8 millió forint költségvetési maradvány 
felhasználása az alábbiak szerint történt: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 5,0 millió forint, ebből 

= személyi juttatásokra 1,0 millió forint, 
= munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0,7 millió forint, 
= dologi kiadásokra 3,3 millió forint, 

− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 139,8 millió forint. 

A 2019. évben keletkezett költségvetési maradvány 0,5 millió forint, amelynek az 
összetétele: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,1 millió forint, 

= személyi juttatások: 0,1 millió forint. 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,4 millió forint, 

A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési 
beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára. 

A Levéltár mérlegének főösszege az előző évhez képest 1 096,2 millió forintról 965,9 millió 
forintra, 11,9%-kal csökkent. 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközállomány értéke 940,3 millió forintról 
947,3 millió forintra emelkedett. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya a 
készletek változásának következményeként az előző évhez képest 0,9 millió forintról 
0,3 millió forintra, a pénzeszközök állománya 147,5 millió forintról 2,9 millió forintra, a 
követelések állománya 1,1 millió forintról 0,4 millió forintra csökkent. Az egyéb sajátos 
elszámolások és az aktív időbeli elhatárolások együttes állománya 2019-ben 15,0 millió 
forint. A saját tőke állománya 1 038,4 millió forintról 906,0 millió forintra csökkent. A 
kötelezettségek állománya 8,6 millió forintról 12,4 millió forintra emelkedett. A passzív 
időbeli elhatárolások állománya 2019-ben 47,5 millió forint. 
 
3. cím: Országgyűlési Őrség 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény által létrehozott Őrség központi költség-
vetési szervként működő fegyveres szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetében önálló 
címet képez. Az Őrség gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el. Az Őrség 
vezetője a parancsnok. Az Őrség törzskönyvi azonosító száma: 802497, Honlapjának címe: 
www.orszaggyulesiorseg.hu  

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

további épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítmény-
biztosítási feladatokat lát el, 

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

− az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint a Hivatal és az Őrség 
elhelyezésére szolgáló további épületekben gondoskodik a jogszabályokban meg-
határozott tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel 
kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről, 
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− ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, 
− elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatokat lát el, továbbá 
− protokolláris díszelgési feladatokat hajt végre. 
 
Az előirányzatok és teljesítésük a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 525,7 3 960,8 3 960,8 4 109,1 3 972,8 112,7 96,7 

ebből: személyi 
juttatás 

2 889,4 3 341,3 3 341,3 3 401,9 3 305,5 114,4 97,2 

Bevétel 11,8 0 0 18,9 18,9 160,2 100,0 

Támogatás 3 512,6 3 960,8 3 960,8 4 014,9 4 014,9 114,3 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

76,6 0 0 75,3 75,3 98,3 100,0 

Létszám(fő) 407 451 451 451 418 102,7 92,7 

 
 
      millió forintban egy tizedessel           fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

3 960,8 0 3 960,8 3 341,3 451 

Módosítások jogcímenként      

Céltartalék 415,5  415,5 370,5 
 

Költségvetési maradvány 
igénybevétele 

75,3 75,3  20,8  

Fejezeten belül címek közötti 
átcsoportosítás 

-181,6  -181,6 -160,2 
 

Többletbevételek 0,9 0,9  0,3 
 

Fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás 

-179,8  -179,8 -151,8  

Felhalmozási célra átvett 
pénzeszköz 

18,0 18,0   
 

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -19,0 
 

2019. évi módosított 
előirányzat 4 109,1 94,2 4 014,9 3 401,9 451 

 
A módosítások forrása döntően a központi költségvetés céltartaléka, fejezeten belüli címek 
közötti, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások, felhalmozási célú pénzeszköz 
átvételek, továbbá a költségvetési maradvány igénybevétele voltak. A céltartalék nyújtott 
fedezetet a fegyveres testületi juttatás, illetve a Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya 
bevezetéséhez kapcsolódó többlet személyi juttatásokra. Az évközi előirányzat-módosítások 
eredményeként a feladatellátás fedezete folyamatosan rendelkezésre állt. 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 3 341,3 millió forint, módosított előirányzata 
3 401,9 millió forint, a teljesítés 3 305,5 millió forint volt. A személyi juttatások a hivatásos 
állomány, a köztisztviselők és munkavállalók illetményét és egyéb személyi juttatásait, illetve 
egyéb külső megbízási díjakat tartalmaz. 
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Az eredeti előirányzatot a fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások 
(160,2 millió forint), a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások (19,0 millió forint), a 
fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (151,8 millió forint) csökkentették, míg a 
fegyveres testületi juttatás és a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó juttatások 
céltartalékból való finanszírozása 370,5 millió forinttal, előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele 20,8 millió forinttal, többletbevétel 0,3 millió forinttal növelte. 

Az Őrségnél 2019. évben az átlagos statisztikai állományi létszám 418 fő volt. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
619,5 millió forint, a módosított előirányzat 653,3 millió forint, a teljesítés 617,0 millió forint 
volt.  

A módosítások oka a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a fegyveres testületi juttatáshoz és 
a rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódó járulékok céltartalékból való 
finanszírozása, fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítások, fejezetek közötti 
előirányzat átcsoportosítás, előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, valamint 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások. 

A dologi kiadások módosított előirányzata 22,7 millió forint, a teljesítés 19,2 millió forint. A 
dologi kiadások eredeti előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodásával kapcsolatos 
feladatokat ellátó Hivatal költségvetése tartalmazza. 

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 16,9 millió forinttal, az előző évi 
költségvetési maradvány igénybevétele 5,2 millió forinttal, a többletbevételek 0,6 millió 
forinttal növelték az eredeti előirányzatot. 

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 31,2 millió forint, a teljesítés 
31,2 millió forint, mely teljes egészében a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, 
illetve a meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 
maradvány-befizetés összege. 

A működési bevételek módosított előirányzata 0,9 millió forint, a teljesítése 0,9 millió forint.  

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 18,0 millió forint, a 
teljesítése 18,0 millió forint. 

A 2018. évi költségvetési maradvány összege 75,3 millió forint volt, a kifizetések a 
következők szerint alakultak: 

Személyi juttatások 20,7 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

18,3 millió forint 

Dologi kiadások 5,1 millió forint 
Összesen 44,1 millió forint  

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege 31,1 millió forint, 
meghiúsult kötelezettségvállalás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált maradvány 
összege 0,1 millió forint, összesen 31,2 millió forint, mely befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. 

A 2019. évi költségvetési maradvány összesen 136,3 millió forint, amelynek az összetétele: 
− kötelezettségvállalással terhelt maradvány 95,8 millió forint, 
− kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 40,5 millió forint. 

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege kiemelt előirányzatonként: 

Személyi juttatások 60,4 millió forint 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 35,3 millió forint 
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hozzájárulási adó 
Dologi kiadások 0,1 millió forint 
Összesen 95,8 millió forint  

 
A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az éves költségvetési 
beszámoló elfogadását követően befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára. 

Az Őrség mérlegének főösszege 154,8 millió forintról 198,1 millió forintra emelkedett. 

A pénzeszközök állománya 75,3 millió forintról 136,3 millió forintra emelkedett. A 
követelések év végi állománya 61,7 millió forint, az aktív időbeli elhatárolások állománya 
0,1 millió forint, a saját tőke állománya -166,9 millió forint, a kötelezettségek állománya 
0,7 millió forint, a passzív időbeli elhatárolások állománya 364,3 millió forint. 
 
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A Kvtv. a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát a költségvetési támogatással 
egyezően 7 139,0 millió forintban állapította meg. 
 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 7 901,3 7 139,0 7 139,0 8 647,8 8 636,9 109,3 99,9 

Bevétel 0 0 0 72,9 72,9 - 100,0 

Támogatás 7 301,3 7 139,0 7 139,0 8 548,2 8 548,2 117,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

626,7 0 0 26,7 26,7 4,3 100,0 

 
 millió forintban egy tizedessel          fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 7 139,0 0 7 139,0 0 

Módosítások jogcímenként   
 

    

Költségvetési maradvány igénybevétele 26,7 26,7 0 0 

Többletbevételek 0,2 0,2 0 0 

Működési célra átvett pénzeszköz 3,8 3,8 0 0 

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 68,9 68,9 0 0 

Központi Maradványelszámolási Alap terhére 
átcsoportosítás 

1 409,2  1 409,2 0 

2019. évi módosított előirányzat 8 647,8 99,6 8 548,2 0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló belső szabályzat értelmében a 
rendelkezésre álló források tekintetében a fejezet közvetlen kifizetést végzett. Előirányzat-
változásként a korábbi évek költségvetési maradványának előirányzatosítása, 
többletbevételek, működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatosítása, 
továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap terhére történt előirányzat átcsoportosítás 
került kimutatásra. 
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millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 7 139,0 0 7 139,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= költségvetési maradvány igénybevétele 26,7 26,7 0 

= többletbevételek 0,2 0,2 0 

= működési célra átvett pénzeszköz 3,8 3,8 0 

= felhalmozási célra átvett pénzeszköz 68,9 68,9 0 

= Központi Maradványelszámolási Alap terhére 
átcsoportosítás 

1 409,2 0 1 409,2 

2019. évi módosított előirányzat 8 647,8 99,6 8 548,2 

 
A 26,7 millió forint 2018. évi költségvetési maradvány 2019. évben teljes egészében 
felhasználásra került. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2019. évi költségvetési maradványa 
összesen 10,9 millió forint, mely a Steindl Imre program támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzaton képződött. A 2019. évi költségvetési maradvány teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

Az Ogy. törvény 122. § (5) bekezdése értelmében az Országgyűlés elnöke a közéletben 
történő részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából – a Kvtv.-ben az 
Országgyűlés fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre 
jogosult. 

Az előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható 
közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban 
párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet 
folytató szervezet. 

Az előirányzat az Országgyűlés elnöke előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú 
támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. 

A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik. 
 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

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

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

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 28,5 28,5 0  

− nonprofit társaság 21,2 21,2 0  

− magánszemély 0,5 0 0,5 

− egyház 4,0 4,0 0  

− külföld 18,8 15,3 3,5  

Összes kifizetés 73,0 69,0 4,0 

 
Az Országgyűlés elnöke által nyújtott adományok kedvezményezettjei, az adomány célja és 
összege az Országgyűlés honlapján, a kötelezettségvállalástól számított tizenöt napon belül a 
http://www.parlament.hu/hivatal/szerzodes/adomany címen közzétételre kerültek. 
 
4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 
2. jogcímcsoport: Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány 
támogatása 

Az előirányzat célja a határon túli magyar közösségek, valamint az Országgyűlés 
képviselőcsoportjai között a folyamatos egyeztetés intézményrendszerének kialakítása és 
továbbfejlesztése. A KMKF feladatai közé tartozik az Európai Unión kívüli magyar 
kisebbségi közösségek támogatása, ezáltal állampolgárság szerinti államaik csatlakozásának 
elősegítése az európai, illetve euro-atlanti szervezetekhez. 

2019-ben a rendelkezésre álló 80,0 millió forint eredeti előirányzat teljes egészében a Magyar 
Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására szolgált.  

A 2018. évi maradványból az Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés alapján 26,7  millió 
forint 2019. első négy hónapjában került átutalásra az Alapítvány részére. 
 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 80,0 80,0 80,0 106,7 106,7 133,4 100,0 

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

Költségvetési 
maradvány 

26,7 0 0 26,7 26,7 100,0 100,0 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 80,0  80,0 0 

Módosítások jogcímenként     

Költségvetési maradvány igénybevétele 26,7 26,7 0 0 

2019. évi módosított előirányzat 106,7 26,7 80,0 0 
 
 

717



millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 80,0 0 80,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= költségvetési maradvány igénybevétele 26,7 26,7 0 
2019. évi módosított előirányzat 106,7 26,7 80,0 

 
8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 
értelmében a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvétele, így közcélú felajánlások, 
adományozások céljából – a központi költségvetésről szóló törvényben az Országgyűlés 
fejezeten belül, külön soron tervezett – előirányzat feletti rendelkezésre jogosult.  

Az előirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható 
közcélú felajánlás, adomány, azonban nem részesíthető közcélú felajánlásban, adományban 
párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet 
folytató szervezet. 

Az előirányzat a volt köztársasági elnök előzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalmú 
támogatási szerződéskötési kötelezettség nélkül használható fel. 

A felhasználás részletes szabályairól belső szabályzat rendelkezik. 

2019. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai, vállalásai fedezetéül 
az Országgyűlés fejezeten belül Schmitt Pál és Sólyom László köztársasági elnök urak részére 
73,0-73,0 millió forint, összesen 146,0 millió forint állt rendelkezésre.  
 

Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 100,0 100,0 

Támogatás 146,0 146,0 146,0 146,0 146,0 100,0 100,0 

Költségvetési maradvány 
 

0 0 0 0 0 - 

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

 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 25,5 25,5 0  

− közalapítvány 2,5 2,5 0 

− nonprofit társaság 22,5 22,5 0   
− egyház 17,5 17,5 0 

− külföld 5,0 5,0 0 
Összes kifizetés 73,0 73,0 0  
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2. jogcímcsoport: Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 7,8 7,8 0  

− nonprofit társaság 65,2 65,2 0 

Összes kifizetés 73,0 73,0 0  

 
14. alcím: Steindl Imre program támogatása 

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

A SIP Zrt.-vel kötött támogatási szerződések alapján 2019. évben 8 249,2 millió forint került 
átutalásra a SIP Zrt. részére: 
− a Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti telken az Országgyűlés hivatali 

szervezete elhelyezésére szolgáló, a tér arculatába illeszkedő Irodaház felépítésére 
(2 301,1 millió forint), 

− a Budapest V. kerület, Vértanúk tere átépítéséhez szükséges tervezésre és kivitelezésre 
(2 498,9 millió forint), 

− Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza felszíni rendezésére, 
az Alkotmány utcában a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének kialakítására 
(3 449,2 millió forint). 

A SIP Zrt. és a Hivatal között, a Budapest V. kerület, Alkotmány utca torkolatában – későbbi 
döntés függvényében – megépítendő mélygarázs megvalósításához és a kapcsolódó felszíni 
rendezéshez szükséges tervezési és egyéb előkészítő munkák ellátása érdekében, illetve 
későbbi módosítás alapján az Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti 
szakasza felszíni rendezésének, ennek keretében a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének 
tervezése és előkészítése tárgyában kötött támogatási szerződésről készített elszámolás 
alapján 62,0 millió forint maradvány keletkezett, mely a Beruházás Előkészítési Alap 
felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján a 
Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.  

Működési bevételként 0,2 millió forint késedelmi kamat követelés került kimutatásra.  

A SIP Zrt. és a Hivatal között 
− a Budapest V. kerület, Balassi Bálint u. 1-5. szám alatti telken álló épület rekonstrukciója, 

az eredeti homlokzati állapot és tetőidom helyreállítása, 
− a Budapest V. kerület, Alkotmány utca torkolatában – későbbi döntés függvényében – 

megépítendő mélygarázs megvalósításához és a kapcsolódó felszíni rendezéshez 
szükséges tervezési és egyéb előkészítő munkák ellátása érdekében, illetve későbbi 
módosítás alapján az Alkotmány utca Kossuth Lajos tér és Honvéd utca közötti szakasza 
felszíni rendezésének, ennek keretében a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének 
tervezése és előkészítése, 

− a SIP Zrt. útján megvalósuló állami projektekhez kapcsolódó egyes épületek, 
épületrészek üzemeltetéséhez kapcsolódó üzemeltetési koncepció elkészítése  

tárgyában megkötött támogatási szerződések elszámolása alapján 72,7 millió forint 
maradvány keletkezett, mely működési, illetve felhalmozási célú átvett pénzezközként került 
kimutatásra: 
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Megnevezés 
2018. évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 7 602,3 6 840,0 6 840,0 8 322,1 8 311,2 109,3 99,90 

Bevétel 0   72,9 72,9 - 100,0 

Támogatás 7 002,3 6 840,0 6 840,0 8 249,2 8 249,2 117,8 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

600,0 0 0 0 0 0 - 

 
        millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 6 840,0 0 6 840,0 0 

Módosítások jogcímenként     

Többletbevételek 0,2 0,2  0 

Működési célra átvett pénzeszköz 3,8 3,8  0 

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 68,9 68,9  0 

Központi Maradványelszámolási Alap terhére 
átcsoportosítás 

1 409,2  1 409,2  

2019. évi módosított előirányzat 8 322,1 72,9 8 249,2 0 

 
             millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 6 840,0 0 6 840,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

= többletbevételek 0,2 0,2  
= működési célra átvett pénzeszköz 3,8 3,8  
= felhalmozási célra átvett pénzeszköz 68,9 68,9  
= Központi Maradványelszámolási Alap terhére 
átcsoportosítás 

1 409,2  1 409,2 

2019. évi módosított előirányzat 8 322,1 72,9 8 249,2 

 
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) 
NVTNM rendelet alapján a SIP Zrt. felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 
2017.02.01.-től 2022. december 31-ig a Hivatal gyakorolja. 

A Hivatalnál a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatban nem keletkezett sem bevétel, sem 
kiadás.  

A SIP Zrt.-nél tőkeemelésre és osztalékfizetésre nem került sor.  
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A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 187. §-ának (1) 
bekezdése értelmében a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata, hogy a 
közérdeket, az ajánlatkérők és ajánlattevők érdekeit figyelembe véve, hatékonyan 
közreműködjön a közbeszerzési politika alakításában, a jogszerű közbeszerzési magatartások 
kialakításában és elterjesztésében, elősegítve a közpénzek nyilvános és átlátható módon 
történő elköltését. E feladat konkrét tartalmát a Kbt. 187. § (2) bekezdés o) és p) pontja 
rögzíti, amikor kimondja, hogy a Hatóság figyelemmel kíséri e törvény szabályainak 
érvényesülését, kezdeményezi az arra jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos 
jogszabályok megalkotását, módosítását, illetőleg véleményezi a közbeszerzésekkel és a 
Hatóság működésével kapcsolatos jogszabálytervezeteket, valamint jogszabály-koncepciókat. 

 

Intézmény név:  Közbeszerzési Hatóság 
Törzskönyvi azonosító: 329190 
Honlap címe: www.közbeszerzes.hu 
 

A Közbeszerzési Hatóság által ellátott feladatok összefoglalása  

Az előző évekhez hasonlóan a közbeszerzési piac 2019-ben is magas szinten teljesített; 3 430 
milliárd Ft-os összértékével és a 9 837 db eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárással 
mindössze 5,5%-kal maradt el a 2017-es évi rekordösszegű, illetve 5%-kal a 2018. évi nagy 
számú eljárástól. 2019-ben a kkv-szektor közbeszerzési eljárásokban való részvétele minden 
eddigi rekordot megdöntött; a kis- és középvállalkozások nyerték el az eljárások 87%-át, és 
minden elköltött 100 forintból 59-et a kkv-k vittek. 

A Közbeszerzési Hatóság elmúlt öt évben folytatott szigorú ellenőrzési gyakorlatának 
köszönhetően 2019-re a megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások száma a 
tizenharmadára csökkent, amely a nem nyilvános eljárások számának töretlen és továbbra is 
jelentős mértékű csökkenését mutatja. A Hatóság folyamatba épített hirdetményellenőrzési 
tevékenységével a közbeszerzési eljárások számos szakaszában munkálkodik a közbeszerzési 
szabálytalanságok kiszűrésén és a jogkövető magatartás kialakításán. A Hatóság 2019-ben 
több mint 25 ezer közbeszerzési hirdetmény ellenőrzéséről és közzétételéről gondoskodott, 
hozzájárulva ezzel a közbeszerzési eljárások jogszerűségéhez és átláthatóságához. 

A Közbeszerzési Hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenysége keretében 2019-ben is 
hatékonyan lépett fel a közbeszerzési szerződések teljesítésével összefüggő jogsértésekkel 
szemben, ezzel is előmozdítva az átlátható közpénzfelhasználást és a magas minőség a 
közpénzért elv érvényre jutását. 2019-ben a Hatóság szerződés-ellenőrzési tevékenysége 
nyomán hivatalból kezdeményezett jogorvoslatok 95%-a végződött jogsértés 
megállapításával, és összesen 219,2 millió Ft értékben szabott ki bírságot a Közbeszerzési 
Döntőbizottság. 

A Közbeszerzési Hatóság 2019-ben is elkötelezett volt tevékenysége szolgáltató jellegének 
erősítése mellett, erre figyelemmel januárban elindította saját szakmai folyóiratát, a 
Közbeszerzési Értesítő Pluszt, amely ingyenesen és elektronikusan elérhető bármely 
érdeklődő számára. A jogalkalmazók támogatása érdekében a Közbeszerzési Hatóság minden 
hónapban válogatást tesz közzé a Közbeszerzési Értesítő Pluszban a legfontosabb 
állásfoglalásokból, a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati döntéseiből. A szakmai 
folyóirat sikerét mutatja, hogy a Közbeszerzési Értesítő Plusz weboldalát havonta mintegy 
ezer érdeklődő látogatja. 

2019-ben is számos kérdéssel fordultak a Hatósághoz gyakorló szakemberek, a Hatóság 
mintegy 766 kérdés megválaszolásával mutatott irányt jogértelmezési kérdésekben és tett a 
szabályszerű eljárások lefolytatásáért. 
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A hazai szervezetek egyre felkészültebbek és jogkövetőbbek a közbeszerzési eljárások 
lefolytatása során. Ezt mutatja, hogy annak ellenére, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság 
előtt egyharmaddal több jogorvoslati eljárás megindítására került sor 2019-ben az előző évhez 
képest, a kiszabott bírságok összege mindössze kb. 10%-kal emelkedett. 

Az elmúlt években a fenntarthatóság mindinkább a figyelem középpontjába került, ezért a 
Hatóság nagy hangsúlyt fektet a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére és 
elterjesztésére a közbeszerzésekben. A 2018-ban megkezdett munkát folytatva, 2019-ben az 
Európai Bizottság zöld közbeszerzési munkacsoportja ülésének megrendezésével, illetve 
nemzetközi konferencia szervezésével a Hatóság igyekezett ösztönzést nyújtani a 
közbeszerzési szakembereknek a fenntartható megoldások alkalmazásához. A 
környezetvédelmi világnapon megrendezett nemzetközi konferencia lehetővé tette, hogy a 
legkiemelkedőbb hazai és külföldi közbeszerzési szakemberek, innovatív projekteket 
sikeresen megvalósító szakértők mutassák be a fenntartható közbeszerzések kihívására adott 
és adható korszerű válaszokat. 2018 óta a Hatóság pályázatokkal is igyekszik megszólítani az 
egyetemi hallgatókat és a gyakorló közbeszerzési szaktanácsadókat, a Hatóság által alapított 
Közbeszerzési Kiválósági Díj elnyerésére a tavalyi évben is fenntarthatósági témában készült 
tanulmányokkal pályázhattak az érdeklődők. Emellett a zöld, szociális, innovatív 
megfontolásokat érvényesítő közbeszerzési eljárások is díjazásra kerültek a Közbeszerzési 
Nívódíjjal. Mindemellett a zöld szempontok alkalmazására a Hatóság saját tevékenysége 
során is kiemelt figyelmet fordít. 

A lefolytatott közbeszerzési eljárások jellemzői 

A 2019. évben az ajánlatkérők összesen 9 837 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak 
le, amely 5,1%-os csökkenést jelent a 2018. évben regisztrált 10 361 db eljáráshoz képest. Az 
összérték tekintetében növekedés tapasztalható, a korábbi év 3 294,2 milliárd forintos 
összértékétől a beszámolási időszakban realizált 3 430 milliárd forint 4,1%-kal volt 
magasabb. 

A részben európai uniós forrásokból finanszírozott eljárások súlya – mind számukban, mind 
értékükben – csökkent. 2019-ben összesen 3 930 db közbeszerzési eljárásban került sor 
európai uniós forrás felhasználására, amely darabszám szerint az összes eredményes eljárás 
40%-át tette ki, miközben az eredményes közbeszerzési eljárások összértékének 33,9%-ához 
kapcsolódott a hazai mellett uniós forrás. 

A közbeszerzések főbb beszerzési tárgyak szerinti vizsgálata alapján megállapítható, hogy 
2019-ben az építési beruházások az összes eljárás 48,7%-át, a közbeszerzési eljárások 
értékének pedig 56,7%-át tették ki. Az eljárások 31,3%-a, érték szerint pedig 27,2%-a 
árubeszerzés volt, míg az eljárások további 20%-át, érték szerint pedig 16,1%-át a 
szolgáltatás-megrendelések jelentették. A tavalyi évhez képest az árubeszerzések terén volt 
megfigyelhető a legnagyobb bővülés, mivel értékük 55,6%-os növekedést mutatott 
(értékarányt tekintve pedig 9 százalékpontos emelkedést). 

A közbeszerzéseket ajánlatkérői oldalról vizsgálva, az előző évhez hasonlóan a 
regionális/helyi szintű ajánlatkérők folytatták le a legtöbb eljárást (46,4%-os arányt alkotva), 
érték tekintetében pedig továbbra is a közjogi szervek álltak az első helyen (25,9% 
értékaránnyal). 

A mikro-, kis és középvállalkozások az eljárások 87%-ában (8559 db) nyújtottak be nyertes 
ajánlatot, szemben a 2018. évi 74,3%-kal. A közbeszerzések értékét tekintve a mikro-, kis- és 
középvállalkozások a tárgyévben 2 015,6 milliárd forint értékű közbeszerzésben szerepeltek 
nyertesként, amely az előző évhez viszonyítva 5,5%-os növekedést jelentett, a kkv-k esetében 
az összes közbeszerzési eljárás értékén belüli részesedés 58,8%-ot tett ki 2019-ben. 

A közbeszerzések eljárástípus szerinti alakulását vizsgálva, az uniós eljárásrendben – az előző 
évhez hasonlóan – a nyílt eljárás volt a leggyakrabban alkalmazott eljárástípus (81,6%), és 
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ezzel realizálták az összérték döntő többségét is (74,8%). A nemzeti eljárásrendben a Kbt. 
115. § szerinti eljárás (nyílt eljárás szabályai szerint) dominált mind a darabszámot (48,1% 
aránnyal), mind az értéket (39,7% hányad) tekintve. 

Az uniós eljárásrendben 2595 darab közbeszerzési eljárás összesen 2 602,7 milliárd forint 
értékben zárult eredményesen, így 2019-ben egy eljárás átlagos értéke 1 003 millió forintot 
tett ki. A nemzeti eljárásrend szerint lefolytatott közbeszerzéseknél összesen 7242 darab 
eljárás zárult eredményesen 827,3 milliárd forint értékben, így esetükben az egy 
közbeszerzési eljárásra jutó átlagos érték 114,2 millió forintot jelentett. Az uniós eljárások 
átlagos értéke tehát mintegy nyolc és félszerese volt 2019-ben a nemzeti eljárásrendben 
lefolytatott közbeszerzések átlagos értékének. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységének és a jogorvoslati ügyek főbb 
tapasztalatainak összefoglalása 

A Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati tevékenységének alapját az Európai Parlament 
és a Tanács által elfogadott irányelvek, valamint a Kbt. és végrehajtási rendeletei képezik. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság munkája során figyelembe veszi az irányelvek rendelkezései 
alapján meghozott európai bírósági ítéleteket is. A jogorvoslati eljárás célja, hogy gyorsan és 
hatékonyan fel tudjon lépni a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértésekkel szemben.  

2019-ben összesen 570 jogorvoslati eljárás indult a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, 33%-
kal több, mint 2018-ban. A közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezőként, 
ajánlattevőként részt vett gazdasági szereplők, illetve ajánlatkérők kérelmére 211 eljárás 
indult. A közbeszerzési törvényben az arra felhatalmazott személyek és szervezetek hivatalból 
359 jogorvoslati eljárást kezdeményeztek, ebből a Közbeszerzési Hatóság elnöke 82 
jogorvoslati eljárást kezdeményezett. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság a 2019. évben az ügyek súlyához és összetettségéhez képest, 
a rendkívül rövid, átlagosan 27 napos ügyintézési határidő mellett is hatékonyan, magas 
színvonalon működött. 

A Közbeszerzési Döntőbizottság az elmúlt években érdemi határozatai kb. háromnegyedében 
állapított meg jogsértést, 2019-ben ez az arány tovább nőtt, 86% volt (396 döntésben 341 
esetben állapított meg jogsértést). 

A megállapított jogsértések szankciójaként a Közbeszerzési Döntőbizottság további 
jogkövetkezményeket (bírságot vagy eltiltást) alkalmaz. A Közbeszerzési Döntőbizottság által 
kiszabott bírság összege 2019-ben 775,8 millió forint volt. A Közbeszerzési Döntőbizottság 
által kiszabott bírságok összegéből 2019. évben pénzügyileg teljesült 404,1 millió Ft, mely 
összeget a Közbeszerzési Hatóság mérleg fordulónappal a központi költségvetésbe utalt.  

A Döntőbizottság a jogsértések 40%-át a közbeszerzési eljárások mellőzése okán állapította 
meg, míg 71 esetben állapított meg jogsértést amiatt, hogy az ajánlatkérő nem megfelelően, 
vagy nem a törvénynek megfelelően végezte el az ajánlatok bírálatát és értékelését, valamint 
az esetek több mint 20%-ában jogsértően alkalmazta a hiánypótlásra vonatkozó szabályokat. 

Az előirányzatok alakulása 

A Hatóság – fejezet és intézmény – 2019. évben 2 513,8 millió forint saját bevételből, 
79,0 millió forint költségvetési támogatásból, valamint a 2019. évben jóváhagyott, 2018. évi 
1 186,4 millió forint pénzmaradványból gazdálkodott. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 251,0 2 749,9 2 749,9 3 779,2 2 310,0 102,6 61,1 

ebből: személyi 
juttatás 

902,7 1 237,4 1 237,4 1 279,7 1 163,8 128,9 90,9 

Bevétel 2 436,1  2 672,9 2 672,9 2 513,8 2 513,8 103,2 100,0 

Támogatás 91,5 77,0 77,0 79,0 79,0 86,3 100,0 

Előirányzat-
maradvány 

1 186,5 - - 1 186,4 1 469,2 123,8 123,8 

Létszám (fő)  107 160 - 160 127 118,7 79,4 

 

   millió forintban egy tizedessel          fő 

 

Megnevezés 

 

Kiadás 

 

Bevétel 

 

Támogatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
engedélyezett 

(fő) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

2 749,9 2 672,9 77,0 1 237,4 160 

Módosítások jogcímenként      

- 2018. évi költségvetési 
kötelezettség vállalással terhelt 
maradvány  

1 186,4 1 186,4    

- CSP-CSBM-19 "Családbarát 
munkahelyek kialakításának és 
fejlesztésének támogatása" 
pályázat keretében megítélt 
támogatás  

2,0  2,0   

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

-159,1 -159,1    

2019. évi módosított előirányzat 3 779,2 3 700,2 79,0 1 237,4 160 

 

Bevételek alakulása 

A saját bevételek hirdetményellenőrzési- és közzétételi díjakból, a jogorvoslati eljáráshoz, a 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók, valamint a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékbe vételéhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjból tevődtek össze, melyet a 
Hatóság kizárólag az alaptevékenységének finanszírozására fordított. Az állami támogatás 
aránya a saját bevételekhez viszonyítva 3,1% volt a beszámolási időszakban.  

A bevételek között meghatározók a közhatalmi bevételek, amelyek 2019-ben az előző évihez 
viszonyítva kismértékű növekedést mutatnak, a 2018. évi érték 103%-át teszik ki.  
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Kiadások alakulása 

A dologi kiadások előző évhez viszonyított növekedése a szolgáltatási kiadások 
növekedéséből adódik. 

A felhalmozási kiadások meghatározó tételei a beruházások, mely kismértékű növekedést 
mutat az előző évihez képest, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sorok 
növekedésével.  

A Hatóság 2019. évi költségvetésének módosítására, a pénzmaradvány igénybevétele, 
valamint a költségvetés végrehajtása során felmerült igényeknek megfelelően belső 
átcsoportosítás miatt került sor.  

Személyi juttatások 

A Hatóság létszáma 2019-ben eredeti előirányzatként 160 fő volt, amely létszámelőirányzat 
év közben nem változott.  A megbízási szerződéssel és részmunkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalók figyelembe vételével 2019. év végére a munkajogi létszám 142 fő volt, 127 fő 
foglalkoztatott létszám mellett. 

Költségvetési maradvány 

A 2019. évi elszámolásban a Hatóság 1 469,2 millió forint előirányzat-maradványt mutatott 
ki. 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 

A Hatóság 2019. évben fejezeti kezelésű előirányzattal nem rendelkezett. 
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8. cím: Pártok támogatása 

A pártok 2019. évi támogatási előirányzata együttesen 2 548,9 millió forint volt, ami 
megegyezik az előző évi eredeti előirányzattal.  

A pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényben (a 
továbbiakban: párttörvény) foglaltaknak megfelelően kapták támogatásukat.  A teljesítésre az 
eredeti előirányzat 93%-ában, 2 369,6 millió forint összegben került sor. A teljesítés 
elmaradásának oka, hogy a párttörvény 10. § alapján az Állami Számvevőszék (a 
továbbiakban: ÁSZ) a pártok gazdálkodásának törvényességét ellenőrizte, mely ellenőrzések 
során azt vizsgálta, hogy az egyes pártok a működésükhöz szabályszerűen igénybe vehető 
forrásokat használtak-e fel. Az ÁSZ ellenőrzései, valamint a párttörvény 4. § (4) 
bekezdésében foglaltak értelmében az érintett pártok központi költségvetésből juttatott 
támogatása az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkentésre került. 
Ennek alapján összesen 179,3 millió forinttal csökkentett összegű központi költségvetési 
támogatás folyósítására került sor (ebből: a Jobbik Magyarországért Mozgalom – Pártnak 
178,83 millió forinttal, a Demokratikus Koalíciónak 0,43 millió forinttal kevesebb támogatás 
került kiutalásra az éves előirányzatukhoz képest).  

Az ÁSZ ellenőrzései alapján továbbá az egyes pártok részéről összesen 173,4 millió forint 
visszafizetésre került sor, ebből: a Demokratikus Koalíció 0,4 millió forintot, a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom – Párt 173,0 millió forintot utalt be a központi költségvetésbe. 
(Megjegyezzük, hogy utóbbi összeg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet részére került befizetésre). 

9. cím: Pártalapítványok támogatása 

A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet 
végző alapítványok támogatási előirányzata 2019-ben 3 230,4 millió forint volt, mely 100%-
ban kifizetésre került. Az alapítványok a párttörvényben foglaltaknak megfelelően kapták 
támogatásukat.  

10. cím: Kampányköltségek 

Az egyéni jelöltek részére folyósított 2018. évi kampányköltségekből a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal általi végrehajtások alapján összesen 38,3 millió Ft bevétel került elszámolásra.   

11. cím: Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 

A cím két előirányzatot foglal magába, a Közszolgálati hozzájárulás alcímet és a Televíziós 
Film Mecenatúra támogatása alcímet.  
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 4. 
számú mellékletében foglaltak alapján a Közszolgálati hozzájárulás előirányzatának 2019. évi 
összege 73 044,2 millió forintban került megtervezésre, és az előirányzat 17,0 millió forinttal 
nagyobb mértékben 73 061,2 millió forint összegben teljesült az év során.  
A Televíziós Film Mecenatúra támogatását a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 209. § (1) bekezdése alapján 
külön törvény rögzíti. A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. 
évi XXV. törvény a Televíziós Film Mecenatúra támogatását 7 000,0 millió forintban 
rögzítette. Tekintettel arra, hogy törvényben rögzített teljes fedezet nem állt a költségvetési 
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törvényben rendelkezésre, a szükséges fedezet a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból 
történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási 
támogatások előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal, valamint a 
Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozattal került biztosításra. Fentiek 
alapján az előirányzat 7 000,0 millió forint összegben teljesült 2019. évben.  
Megjegyezzük, hogy 2019. december 31-i napjától a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú 
Nonprofit Zrt. névváltoztatásával létrejött Nemzeti Filmintézetet (NFI) lett a jogutódja a 
Televíziós Film Mecenatúra által ellátott feladatoknak. 
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatai 

Törzskönyvi száma: 795779.  

ÁHTI azonosító száma: 331717  

Honlap címe: www.naih.hu.  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság, NAIH) 
fejezeti jogosítványokkal rendelkezik, vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági 
társaságban nem vesz részt, alapítványt nem támogat, letéti számlát nem vezet. Felügyelete 
alá alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság, egyéb intézmény nem 
tartozik. 

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

Alapító okiratában és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott feladata, hogy 
független és önálló szervezetként, külső befolyástól mentesen, pártatlanul, a Magyarország 
Alaptörvényében biztosított alapvető jogokat, nevezetesen a személyes adatok védelmét, 
valamint a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez 
való jog érvényesülését elősegítse és ellenőrizze. Az információs jogok közös felügyeletére 
irányuló hagyományos magyar jogi megoldás változatlanul érvényben maradt. Az Infotv. 
értelmében a NAIH a korábbi, ombudsmani mozgástéren túlmenően a bírságolási jogot is 
magába foglaló hatósági jogkörrel rendelkezik.  

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: GDPR), másrészt a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a 
bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy 
büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes 
személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/680 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: bűnügyi adatvédelmi irányelv) a magyar 
adatvédelmi szabályozás korábbi szerkezetét alapvetően megváltoztatta. Ezen megváltozott 
jogszabályi környezetben továbbra is a NAIH maradt az Alaptörvény VI. cikkében rögzített 
alapjogok érvényesülésének ellenőrzéséért felelős független hatóság, a GDPR-szerinti 
adatvédelmi felügyeleti hatóság. Jelentős módosulást eredményezett a Hatóság működésében 
az, hogy az új szabályozás kötelezővé tette az adatvesztéssel, illetéktelen hozzáféréssel járó 
adatvédelmi incidensek bejelentését. 

A Hatóság kiemelt figyelmet szentelt arra, hogy az egyének körében tudatosítsa az 
adatvédelem jelentőségét és bővítse az azzal kapcsolatos ismereteiket. Az adatkezelők és 
adatfeldolgozók jogtudatosságának növelése is elengedhetetlen a jogsértések és azok 
jogkövetkezményeinek megelőzése érdekében. A tudatosság erősítésében a Hatóság is részt 
vett elsősorban sajtómegjelenések és figyelemfelkeltő kampányok útján.  

Az európai uniós együttműködésben a Hatóság továbbra is fontos koordinatív vezető szerepet 
játszik az Európai Adatvédelmi Testület egyik munkacsoportjában (Cooperation subgroup).  
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1. Feladatkör, tevékenység  

Az  Hatóságunk az Alapító okirataiban foglalt kötelezettségek végrehajtásának 2019. évre vállalt 
szakmai feladatait a hatósági gazdálkodás folyamatos likviditásának fenntartásával, a 
tervezési prioritások figyelembevételével, az észszerűséget, takarékosságot és hatékonyságot 
szem előtt tartva valósította meg.  

2019-ben a Hatóság elektronikus iratkezelő rendszerében 6 823 db új ügy került iktatásra. 
A korábbi évekről áthúzódó ügyekkel – 861 db – együtt 7 684 db ügy volt folyamatban. 
Az átalakult elektronikus nyilvántartó rendszerekben érkeztetett és iktatott iratok száma 
4 796 db volt. 

2019-ben összesítve 11 619 ügy indult a Hatóságnál, a korábbi évekről áthúzódó ügyekkel 
együtt 12 480 ügy volt folyamatban. 

A Hatóság 2019-es ügyeinek száma (és annak változása 2018-hoz viszonyítva) ügykörönként 

ügykör 2018 2019 

adatvédelmi konzultáció 2.409 2.053 

vizsgálati eljárás adatvédelmi ügyben 827 1.738 

tagállami felügyeleti hatóságok (EGT) 
együttműködési eljárásai 

606 1.158 

nyilvántartásokkal kapcsolatos beadványok 1.305 745 

adatvédelmi hatósági ellenőrzés 234 568 

egyéb ügyek 131 449 

vizsgálati eljárás információszabadság ügyben 375 325 

adatvédelmi hatósági eljárás 67 276 

jogszabály-véleményezés 195 186 

információszabadság konzultáció 88 86 

NAIH közérdekű adatigénylés 74 73 

minősített adatot érintő ügy 15 14 

egyéb nemzetközi ügy 85 13 

folyamatban lévő ügyek összesen: 6.411 7.684 

DPO nyilvántartásba érkezett elektronikus 
bejelentések 

1.786 4.796 

Éves ügyszám összesen: 8.197 12.480 
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A konzultációs típusú ügykörbe tartozó ügyek száma 20%-kal csökkent, míg az adatvédelmi 
vizsgálati ügykörbe tartozó ügyek száma kétszeresére emelkedett 2018-hoz képest. 
2019. évben az eljárásjogi környezet változása is mérhető eredményeket mutat. Az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatályba lépése, illetve az Infotv. módosítása óta 
indult hatósági eljárások száma a 2018. évi 67 darabról 276 darabra emelkedett. Ezzel az 
ügyszám emelkedéssel az ügyintézői terhelés is megsokszorozódott. 

2019-ben a Hatóság telefonos ügyfélszolgálatára 2 933 hívás érkezett, amely az előző évek 
adataihoz viszonyítva továbbra is emelkedést mutat. Megnövekedett azon érdeklődők száma, 
akik a GDPR alapján az őket, mint érintetteket megillető jogok és érdekek védelmében – 
valamint az adatkezelővel szembeni eredményes fellépéshez – a Hatóság tájékoztatását, 
segítségét kérték. 

A Hatóság honlapjáról elérhető elektronikus adatvédelmi tisztviselő bejelentő felületen 2019. 
évben 2 400 új adatkezelő és adatfeldolgozó hozott létre fiókot, illetve több mint száz 
alkalommal érkezett a bejelentett tisztviselő, illetve az adatkezelő/adatfeldolgozó szervezet 
törlésére irányuló kérelem. 

Az Infotv. 25/N. § rendelkezéseire tekintettel az adatvédelmi tisztviselők éves konferenciáját 
a Hatóság elnöke hívja össze, az a Hatóság és az adatvédelmi tisztviselők rendszeres szakmai 
kapcsolattartását szolgálja. Tekintettel arra, hogy a GDPR alkalmazandóvá válását követően a 
korábbinál jelentősen több résztvevő számára kell az egységes joggyakorlat kialakítása 
érdekében a képzést elérhetővé tenni, valamint a tisztviselői feladatok nem csak 
Magyarország területéről láthatók el, az adatvédelmi tisztviselők éves konferenciája ebben az 
évben első alkalommal elektronikus úton került lebonyolításra. Az e-tanulási megoldások 
alkalmazásával a konferencia az elhangzó szakmai ismeretek magasabb szintű 
hasznosulásához is hozzájárulhatott, hiszen az több alkalommal visszanézhető, annak 
előadásait a tisztviselők felhasználhatják akár belső képzéseik során is. 

Az általános adatvédelmi rendelet alkalmazása, a NAIH eljárásai adatvédelmi ügyekben 

A Hatóság ebben az évben is számos adatvédelmi kérdést, konzultációs beadványt válaszolt 
meg, adatvédelmi vizsgálati eljárásokat és adatvédelmi hatósági eljárásokat folytatott le. 
2019-ben öt esetben született jogerős bírósági döntés a Hatóság határozatának bírósági 
felülvizsgálata tárgyában. Az eljáró bíróságok az ügy érdemében minden esetben a Hatóság 
álláspontját osztották. A jogszabályok általános adatvédelmi rendelet miatti felülvizsgálta 
keretén belül a 2019. évre maradt számos (ágazati) adatvédelmi előírást tartalmazó jogszabály 
általános adatvédelmi rendelethez való „igazítása”, amely jogalkotási tevékenységben a 
Hatóság aktívan részt vett. Ennek a folyamatnak – többek között – a részét képezte a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) személyes adatok kezelését 
érintő rendelkezéseinek módosítása is, amely rendelkezések minden munkavállalót és 
munkáltatót érintenek. 

A legjellemzőbb témakörök, amelyekhez kapcsolódóan sor került hatósági eljárás iránti 
kérelem benyújtására:  

– e-mail fiók ellenőrzésével kapcsolatos ügyek, 
– célhoz kötött adatkezelés elvének érvényesülése a munkahelyi adatkezelésnél, 
– az un. kamerás ügyek, 
– követelés engedményezésével kapcsolatos adatkezelés, követeléskezelők 

adatkezelése, 
– egészségügyi adatkezelés, banki adatkezelés, biztosítók adatkezelése, 
– hozzáféréshez való jog, érintetti jogok teljesítésének megtagadása, illetve 

elmulasztása. 
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A Hatóság a GDPR alapján együttműködik az Európai Unió többi tagállamában található 
adatvédelmi hatóságokkal. A Hatóság 2019-ben több száz határon átnyúló adatkezeléssel 
kapcsolatos eljárásban volt ún. érintett hatóság, amely az összes határon átnyúló eljárás 
körülbelül egyharmada, valamint voltak olyan, határon átnyúló adatkezeléssel kapcsolatos 
ügyek, melyekben főhatóságként járt el. 

A személyes adatok bűnüldözési, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú kezelésével 
kapcsolatos eljárások 

A technikai fejlődés jelenleg tapasztalható és a belátható jövőbe extrapolálható tendenciái – 
például a képi megfigyelőrendszerek és a képi adattárolás költségeinek drasztikus csökkenése, 
az ún. „big data” elemzési képességek fejlődése, a biometrikus adatkezelés és a mesterséges 
intelligencia alkalmazásának elterjedése, a mobil megfigyelésre alkalmas robotizált 
rendszerek (pl. drónok, robotjárművek) megjelenése –, valamint az ismertté vált 
fejlesztésekről és tervekről rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a 
jövőben az állami szervek az automatizált informatikai rendszerek révén egyre több 
helyszínen és egyre kifinomultabb módon lesznek képesek az érintettek magatartásának 
megfigyelésére, valamint ezzel kapcsolatban személyes adatok gyűjtésére. 

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is azok a nagy informatikai rendszerek voltak a 
Hatóság figyelmének fókuszában, amelyek sok adatalannyal összefüggésben tartalmaznak 
adatokat, országos léptékben működnek és rendszerint több adatkezelő szerv 
közreműködésével. Ilyen volt a „Szitakötő” projekt, vagy az okos városokban alkalmazandó 
újszerű szolgáltatások és megoldások előzetes tesztelése céljából megindított pilot projekt. A 
2019. évben fókuszba került adatkezelések közül több „kettős rendeltetésű”, azaz az 
elsődleges rendeltetésén túl van egy kevésbé ismert másodlagos, bűnüldözési vagy 
nemzetbiztonsági célja is. 

A Hatóság tagja a Határok, Utazás és Bűnüldözés Szakértői Csoportnak (Borders, Travel and 
Law Enforcement Expert Group – BTLE), amely mandátumot kapott az év elején a bűnügyi 
adatvédelmi irányelv 47. cikkéhez kapcsolódó iránymutatás elkészítésére, amely munka 
jelenleg is folyamatban van. 

A 2013. április 9-én hatályba lépett Schengeni Információs Rendszer második generációjának 
(SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló 1987/2006/EK számú európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján működő koordinációs ellenőrző csoport (Supervision 
Coordination Group) 2019-ben is folytatta munkáját. A munkacsoport célul tűzte ki a 
személyekre és tárgyakra vonatkozóan, rejtett ellenőrzés vagy célzott ellenőrzés céljából 
kiadott figyelmeztető jelzések kezelésének vizsgálatát is. A Hatósághoz 2019-ben 
25 alkalommal fordultak a SIS II-ben tárolt személyes adatok kezelésével kapcsolatban. 

A Hatóság a Vízuminformációs Rendszer adatvédelmét felügyelő munkacsoportban (VIS 
SCG) is részt vesz, ennek célja, hogy elősegítse a közös vízumpolitika végrehajtását, a 
konzuli együttműködést és a központi vízumhatóságok közötti konzultációt. 

Kiemelendő az Eurodac Rendszer adatvédelmét felügyelő munkacsoportban (Eurodac SCG) 
való közreműködés. Az Eurodac rendszer lehetővé teszi a Dublini rendeletet alkalmazó 
országok számára, hogy az Eurodac rendszerben tárolt ujjlenyomatok összehasonlításával 
meg tudják állapítani, hogy melyik tagállam köteles a menekültügyi eljárás lefolytatására. 

A Váminformációs Rendszer adatvédelmét felügyelő munkacsoport (Customs Information 
System – Supervision Coordination Group) és az Europol Cooperation Board tagjaként a 
Hatóság képviselői 2019-ben is részt vettek a brüsszeli üléseken, ahol kiemelt téma volt a 
kiskorú gyanúsítottakra vonatkozó személyes adatok kezelése. 
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Az információszabadság területe 

Az információszabadság ügyekre is hatással van a GDPR. Az Infotv. vonatkozó szabályait a 
2018-as módosítás ugyan közvetlenül nem érintette, de egyre nagyobb számban fordulnak elő 
olyan ügyek, panaszok, melyek a két információs jog „közös halmazába” tartoznak. 
Különösen igaz ez az interneten szabadon terjedő megnyilvánulások eseteire. 

Az Információszabadság Főosztályon 2019-ben összesen 663 ügy volt folyamatban, melyek 
közül 489 ebben az évben érkezett, 174 pedig az előző évről áthúzódó ügy volt.  

A fentiek mellett 17 jogszabálytervezetet véleményezett a főosztály. Ezzel kapcsolatban 
megjegyzendő, hogy az Infotv. 38. § (4) bekezdés a) pontja kifejezetten felhatalmazza a 
Hatóságot a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerését érintő jogszabály 
tervezetek véleményezésére, ami összhangban áll a jogszabályok előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 7. § b) bekezdésében szereplő 
szabályozással. 

A legjellemzőbb témakörök, amelyekhez kapcsolódóan sor került információszabadságot 
érintő eljárás lefolytatására: 

– a közszolgálatban álló személyek közérdekből nyilvános adatai, 
– a helyi közügyek – az önkormányzati testületek működésének nyilvánossága, 
– a közbeszerzési adatok nyilvánossága, 
– a TAO támogatások ügye, a labdarúgó akadémiák működési adatai, 
– a börtönszabályzatok vizsgálata, a környezeti információkhoz való hozzáférés, 
– a média- és internetes nyilvánosság, a keresőmotorok találati listái. 

A Hatóság jogalkotással kapcsolatos tevékenysége 

A Hatóság által véleményezett jogszabály-tervezetek és jogszabályok számának csökkenése 
2019-ben is folytatódott, elsődlegesen azért, mert a GDPR a korábbi állapothoz képest szűkíti 
az adatkezeléssel kapcsolatos tagállami jogalkotás mozgásterét. 

Az alábbi táblázatban – jogforrási szint szerint – összefoglaltuk a véleményezett tervezetek 
számának alakulását, az elmúlt három évben: 

Az állásfoglalások száma jogforrási szint szerinti bontásban 

Jogforrás/év 2017 2018 2019 

Törvény 82 72 61 

Kormányrendelet 89 47 49 

Miniszteri rendelet 94 55 41 

Kormányhatározat 33 40 34 

Egyéb (Ogy. határozat, utasítás, stb.) 23 17 29 

Összesen 321 231 214 
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Titokfelügyelet, a minősített, illetve korlátozott nyilvánosságú közérdekű adatok  

A GDPR alkalmazandóvá válása és az Infotv. 2018-as módosításának hatályba lépése 
viszonylag kevéssé érintette a Hatóság minősített adatokhoz kapcsolódó ügykörét. Ennek két 
fő oka van, az egyik az, hogy az adatok minősítése a minősítési eljárások egy részében nem a 
személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését korlátozza, hanem a közérdekű adatok 
megismerését. Másrészt, ami a személyes adatok védelmét illeti, az ilyen adatok minősítésére 
rendszerint bűnüldözési, nemzetbiztonsági és esetleg honvédelmi érdekből kerül sor, vagyis 
olyan jellegű adatkezelésekről van szó, amelyek továbbra is az Infotv. hatálya alá esnek. Ezért 
a Hatóság minősített adatokkal kapcsolatos ügyeire 2019-ben is a folyamatosság, a korábban 
kialakított joggyakorlat továbbvitele volt jellemző. 

A következő titokfelügyeleti vizsgálatok történtek 2019-ben:  
– a titkos megfigyelési feladatok ellátását és a személykörözést elősegítő informatikai 

rendszerek problematikája, 
– a rendőrségi informátorok adatainak megismerhetősége, 
– a Hatóság adatmegismerési jogosultsága korlátainak vizsgálata. 

Nemzetközi ügyek és társadalmi kapcsolatok 

A Hatóság az Európai Adatvédelmi Testület működésében, tevékenységében aktívan részt 
vett. A Hatóság valamennyi szakértői alcsoportban képviselteti magát, sőt, azon túl is részt 
vállal olyan feladatokban, amelyek kiemelkedő nemzetközi jelentőségűek, ilyen például az 
Amerikai Egyesült Államok és az EU kapcsolatában jelentős szerepet betöltő Adatvédelmi 
Pajzs mechanizmus (Privacy Shield) éves felülvizsgálata, amelyben magyar szakértő is 
rendszeresen részt vett. A testületi munka döntéshozatali fóruma a plenáris ülés, azonban a 
munka legnagyobb része az ún. szakértői alcsoportokban zajlik, melyek az alábbiak: 

– a GDPR kulcsfontosságú rendelkezéseivel foglalkozó szakértői alcsoport (KPESG –
Key provisions Expert Subgroup), 

– az IT Felhasználói szakértő csoport (IT User Expert Subgroup), 
– a Pénzügyi szakértői alcsoport (Financial Matters Expert Subgroup), 
– az Együttműködési szakértői alcsoport (Cooperation Expert Subgroup), 
– a Közösségi oldalakkal foglalkozó szakértői alcsoport (Social Media Expert 

Subgroup), 
– a Technológiai Szakértői Csoport (Technology Expert Subgroup), 
– a Megfelelőséggel, on-line közigazgatással és egészségügyi adatkezeléssel foglalkozó 

szakértői alcsoport (Compliance, eGovernment and Health Expert Subgroup), 
– a Jogalkalmazással foglalkozó szakértői alcsoport (Enforcement Expert Subgroup), 
– a Bírságkiszabással foglalkozó alcsoport (Fining Taskforce), valamint 
– a Nemzetközi adattovábbítás alcsoport (International Transfers Expert Subgroup – 

ITS). 

Részvétel az adatvédelmi hatóságok közös felügyeleti tevékenységében 

A 2016-ban az Európai Bizottság által elfogadott megfelelőségi határozat (amely alapján az 
EU-USA Adatvédelmi Pajzs, ún. „Privacy Shield”, alá tartozó szervezetek megfelelő védelmi 
szintet biztosítanak a személyes adatoknak) harmadik éves közös felülvizsgálata 2019. 
szeptember 11-13. között került megrendezésre Washingtonban, melyen a NAIH egy 
munkatársa is részt vett. A felülvizsgálat során az Európai Bizottság munkatársaiból és az 
Európai Adatvédelmi Testület által delegált szakértőkből álló közös uniós vizsgálócsoport és 
az Amerikai Egyesült Államok delegációja találkozott, hogy a határozat második éves 
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felülvizsgálata óta eltelt időben történt fejleményekről tárgyaljanak és megvitassák a Privacy 
Shield keretegyezményben vállalt kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket. 

A Hatóság nemzetközi kapcsolatai 

A Hatóság kiemelten fontosnak tartja mind az európai uniós, mind az EU-n kívüli országok 
adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozó szervezeteivel való tapasztalatcserét, 
valamint nyitott a külföldről érkező delegációk, szakemberek és egyetemi hallgatók 
fogadására. Jó példa erre egyrészt az a több éves együttműködés, melynek keretében az Ukrán 
Tudományos Akadémia Kijevi Jogi Egyetemének hallgatói rendszeresen vesznek részt a 
Hatóság által kiírt pályázatokon. Másrészt kiemelendő a 2019 novemberében aláírt 
együttműködési megállapodás az Ukrán Parlament Emberi Jogi Biztosa és a NAIH között. A 
megállapodás célja a magyar és az ukrán félnek „az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, 
a jogállamiság és a demokratikus fejlődés terén, különös tekintettel a személyes adatok 
védelmére, a nemzetközi normák kidolgozásának és hatékony végrehajtásának elősegítését 
célzó erőfeszítéseinek a megerősítése”. 

A NAIH nemzetközi projektjei 

A NAIH a brüsszeli Vrije Egyetemmel és egy brit-ír tanácsadó és kutató-fejlesztő céggel, a 
Trilateral Research Ltd.-del partnerségben két egymáshoz kapcsolódó uniós adatvédelmi 
tárgyú projekt megvalósításában is részt vett, melyek a következők:  

A STAR projekt  („Supporting Training Activities on the data protection Reform”) az Európai 
Unió társfinanszírozásában, a Jogok, Egyenlőség és Polgárság 2014-2020 (REC-RDAT-
TRAI-AG-2016) program égisze alatt futott 2017. november 1- 2019. október 31. között. 
A STAR projekt az adatvédelmi hatóságok, valamint egyéb érintettek részére, kifejezetten az 
adott szektor igényeinek és kihívásainak megfelelő, illetve ehhez könnyen adaptálható módon 
új képzési anyagokat állított össze az általános adatvédelmi rendelet megfelelő 
alkalmazásának elősegítése érdekében. 

A STAR II projekt  („SupporT small And medium enterprises on the data protection Reform 
II”) az Európai Unió társfinanszírozásában, a Jogok, Egyenlőség és Polgárság 2014-2020 
(REC-RDAT-TRAI-AG-2017) program keretei között fut, 2018. augusztus 1. - 2020. 
november 30. között. A projekt a kis- és középvállalkozások struktúráját és igényeit 
figyelembe véve nyújt támogatást a szóban forgó vállalkozásoknak a megfelelő adatvédelmi 
gyakorlat kialakításában, továbbá elősegíti a GDPR egységes alkalmazását, a határokon 
átnyúló együttműködést, a legjobb gyakorlat terjesztését a tagállamok között. 

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján a KÖFOP 1.0.0. – VEKOP-15 kiemelt 
kormányzati projekt keretében a költségvetési szervek adminisztratív terheinek csökkentését 
célzó projektek között jött létre az Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR). 
A projekt keretében valósult meg 2019-ben a NAIH európai uniós kötelezettségeiből adódó 
jogszabály-változáshoz igazodó eljárásrendi, ügyviteli, információtechnológiai és 
információbiztonsági fejlesztése. Továbbá a „Jogszabályban rögzített közzétételi 
kötelezettségek alá eső adatok körének felülvizsgálata” című projekt a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításával került nevesítésre 2018. november végén. 
A NAIH a Kormány határozatban nevesített kedvezményezettként 2019 augusztusában 
támogatási kérelmet nyújtott be „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése 
és hatékonyságának növelése” című kiemelt projekt megvalósítására. 
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2. Az előirányzatok alakulása 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 2019. évi összesített előirányzataihoz 
kapcsolódó teljesítések levezetése: 

 
A 2019. évi költségvetési tervezéshez benyújtott, a működési és fejlesztési célú igényeinket 
alátámasztó dokumentumok alapján, az Országgyűlés által elfogadott 2019. évi költségvetési 
támogatás 6,7%-kal, 72,6 millió forinttal haladta meg a 2018. évi eredeti előirányzatot. Ennek 
fő magyarázata a 2018. év május 25-én életbe lépett és alkalmazott GDPR-ra való 
felkészüléssel járó hatósági többletfeladathoz rendelt forrás 2019. évi szintre hozása, továbbá 
a tárgyi feltételek megteremtéséhez szükséges többletforrás biztosítása. A növekedés a kiadási 
előirányzaton belül leginkább a felhalmozási költségvetésünket érintette. Ezenfelül a 2019. 
évi módosított előirányzatot még a lentebb részletezett maradványképződés is megemelte.  

A bevételi előirányzat 37,2 millió forint kiugró növekedést mutat az előző évhez képest. 
Ennek az az oka, hogy bár az uniós kiküldetések visszatérítéséből fakadó egyéb működési 
bevételek (mely a legnagyobb szeletét adják a realizált bevételeknek) nagyságrendileg 
megegyeznek a 2018-as év ide vonatkozó adatával, azonban a Hatóság három európai uniós 
projektben is részt vett, melyek finanszírozására kapott előlegből költségarányosan 
költségvetési bevétel keletkezett közel 40,0 millió forint értékben.  

2018-ban a Hatóság alaptevékenységének kötelezettségvállalással terhelt maradványa 102,4 
millió forint, míg a szabad maradványa 150,4 millió forint volt. A szabad maradvány 
nagysága a létszámbővítéshez kapcsolódó elhelyezési probléma megoldásának elhúzódása, 
valamint az ahhoz köthető dologi kiadások meghiúsulása miatt alakult ki. 

A Hatóság 2019-ben nem rendelkezett fejezeti kezelésű előirányzattal . 

 

 

 

 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 929,6 1 156,7 1 476,8 1 476,8 1 339,3 144% 91% 

ebből: 
személyi 
juttatás 

620,7 747,4 724,9 724,9 715,7 115% 99% 

Bevétel 29,6 - - 66,8 66,8 226% 100% 

Támogatás 1 085,2 1 156,7 1 157,2 1 157,2 1 157,2 107% 100% 

Költségvetési 
maradvány 

67,6 – - 252,8 252,8 374% 100% 

Létszám (fő)  86 114 - - 97 113% - 
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság mint költségvetési szerv 2019. évi 
intézményi szintű előirányzatok adatai: 

        millió forintban egy tizedessel            fő 

 
A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása teljes egészében teljesült 
2019-ben. A Hatóság a 150,4 millió forintos befizetési kötelezettségét a Központi 
Maradványelszámolási Alap részére teljesítette. 

A 5694-5/2019. PM intézkedés értelmében a Hatóság részére a 2019. évi minimálbér és 
garantált bérminimum kifizetéséhez 0,5 millió forint került biztosításra, melyből 0,4 millió 
forint a személyi előirányzatot érintette.  

A Hatóság összesen 23,6 millió forint többletbevételt realizált, melyből a személyi 
előirányzatunkra nem történt átcsoportosítás. A többletbevétel az uniós kiküldetések, 
részvételek utazási kiadásainak visszatérítéséből, a befizetett eljárási illetékekből, valamint a 
valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyereségéből tevődik össze.  

A Hatóság a brüsszeli Vrije Egyetemmel és egy brit-ír tanácsadó és kutató-fejlesztő céggel az 
Európai Unió társfinanszírozásában futó adatvédelmi tárgyú projektek (STAR I&II) 
megvalósítására 21,2 millió forint működési célú átvett pénzeszközt realizált. Továbbá 2019-
ben Hatóságunk lehívta a KÖFOP 1.0.0. – VEKOP-15 Projekt második és egyben utolsó 
előlegét (22,0 millió forint). 

A személyi előirányzatból 58,4 millió forint összegű átcsoportosítás történt a munkáltatót 
terhelő járulékok, a dologi kiadások, valamint a felhalmozási célú kiadások előirányzataira.  

 

 

 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

1 156,7 
 

1 156,7 747,4 114 

Maradvány igénybevétele 102,4 102,4 
 

11,8 
 

Szabad maradvány befizetése 
KMA-ba 

150,4 150,4 
   

Garantált bérminimum 0,5  0,5 0,4 
 

Többletbevétel 23,6 23,6    

STAR I&II projektek 21,2 21,2  5,3  

KÖFOP Projekt 22,0 22,0  18,4  

Átcsoportosítás intézményi 
hatáskörben    

-58,4 
 

2019. évi módosított 
előirányzat 1 476,8 319,6 1 157,2 724,9 114 

743



A kiadási előirányzat teljesítése: 
adatok millió forintban, egy tizedessel 

 

A személyi juttatások módosított előirányzata 724,9 millió forint volt, melynek 72%-a a 
törvény szerinti illetményre lett felhasználva, 525,3 millió forint összegben. A munkaadókat 
terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2019. évi kiadási előirányzatának teljesítése 
141,6 millió forint volt.  

A dologi előirányzat kiadási teljesítési adatain (253,9 millió forint) belül – a teljes dologi 
kiadásokhoz viszonyítva – készletbeszerzésre 13%, a kommunikációs szolgáltatásokra 20%, a 
szolgáltatási kiadásokra 31%, a kiküldetésekre, reklám és propaganda kiadásokra 20%, míg 
16% az egyéb dologi kiadásokra került kifizetésre, a működési célú előzetesen felszámított 
áfa-val együtt.  

Intézményi beruházások között az immateriális javak beszerzésére 13,9 millió forintot, 
ingatlan bővítésére 0,1 millió forintot, az informatikai eszközök beszerzésére 
2,2 millió forintot, az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 40,3 millió forintot költött a 
Hatóság. A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése 
15,2 millió forint volt. 

Az egyik hivatali gépjármű felújítására bruttó 1,1 millió forintot költött a Hatóság. 

A Hatóság saját megtakarításaiból – belső szabályzat alapján – 35,0 millió forintot 
elkülönített az egyéb felhalmozási célú támogatások soron a saját dolgozóira részére 
biztosítandó, lakásépítési és -bővítési célú támogatásra. Az erre történt jelentkezések és a 
Hatóság által kiírt feltételrendszer alapján első körben egy munkavállalóval kötöttünk 
kölcsönszerződést 5,0 millió forint értékben, melyet azóta a havi illetményéből folyamatosan 
levonva visszatörleszti a Hatóság részére. 

A hatóság létszáma több, mint 1/3-ával bővült 2018. évben, a GDPR bevezetése, a feladatok 
bővülése, és új feladatok ellátása miatt. A Hatóságnak a 2018. évi költségvetés tervezésekor 
számolnia kellett az elhelyezési problémák sürgős megoldásával. Szóba került egy nagyobb 
irodaépület bérlése vagy a szomszédos, egyházi épület Magyar Állam általi megvásárlása, 
majd a hatóságunk általi vagyonkezelésbe vétele. Azonban sem 2018-ban, sem 2019-ben nem 
oldódott meg ez a probléma, ezért Hatóságunknak az erre a célra elkülönített 252,8 millió 

 Kiadási jogcímek 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés Maradvány  

Személyi juttatások 724,9 715,7 9,2 

Munkaadókat terhelő járulékok 143,3 141,6 1,7 

Dologi kiadások 322,9 253,9 69,0 

Egyéb működési célú kiadások 150,4 150,4 0,0 

Beruházások 99,2 71,6 27,6 

Felújítások 1,1 1,1 0,0 

Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 

35,0 5,0 30,0 

Összesen 1 476,7 1 339,3 137,5 
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forintból 150,4 millió forint szabad maradványt be kellett fizetnie a Központi 
Maradványelszámolási Alapba. 

 

A Hatóság 2019. évi mérlege 

A mérleg főösszege a 2019. december 31-i állapot szerint 279,5 millió forint. Csökkenése az 
előző évihez képest drasztikus, vagyis 100,7 millió forinttal, 26,5%-kal kevesebb a 2018. 
évihez képest. A 2019. évet érintő nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és 
forgóeszközök együttesen 25,5 millió forint, a követelések (ebből leginkább az adott 
előlegek), az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktívák összesen közel 
45,0 millió forint növekedésével szemben áll a pénzeszköz állomány (az év végi kifizetések, 
valamint a szabad maradvány befizetése KMA-ba) több mint 171,0 millió forint előző 
időszakhoz hasonlított csökkenése. 

Forrás oldalon 78,1 millió forinttal csökkent a saját tőke értéke a mérleg szerinti eredmény 
negatív egyenlege miatt. A kötelezettségeink teljes állománya 22,6 millió forinttal mutatott 
kevesebbet a 2018. évi adathoz képest, amely leginkább a STAR II projekt (nemzetközi 
támogatási program) pénzeszköz előlegének a konzorciumi tagoknak történő továbbutalásával 
magyarázható. 

A 2019. évi tárgyi eszköz nyitó állomány 68,5 millió forint. Az eszközállomány nettó értéke 
év végén az értékcsökkenés elszámolása után 82,7 millió forint volt. 

 

A Hatóság személyi állománya  

A Hatóság 2019. évi engedélyezett létszám 114 fő volt, az átlagos statisztikai létszám 97 fő, a 
munkajogi zárólétszám 105 fő. 

   

3. Egyéb 

A bírságbevételek alakulása 

A Hatóság által kiszabott és befolyt bírság 112,7 millió forint volt, mely teljes egészében a 
központi költségvetés bevétele. 

 

Összegzés 

A 2019. évi költségvetésünk anyagi erőforrásait, és a rendelkezésünkre állt többlet-
bevételeinket a gazdaságossági, hatékonysági, szabályszerűségi szempontokat mindenkor 
szem előtt tartva használtuk fel. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is a NAIH szervezetének, 
infrastruktúrájának fejlesztésére, a zökkenőmentes működés feltételeinek megteremtésére, 
valamint a Hatóság megismertetésére.  
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1. Feladatkör, tevékenység 
Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 
Honlap címe: www.egyenlobanasmod.hu  
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság vagy EBH) jogállását tekintve az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(Ebktv.) alapján az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző, az ország 
egész területére kiterjedő illetékességű, autonóm, független államigazgatási szerv (Ebktv. 33. 
§). Mint államigazgatási szerv, hatósági eljárása során az Ebktv-n túl az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályai szerint jár el. A 
hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg, döntései ellen fellebbezésnek helye 
nincs, határozataival szemben bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Törvényszéktől.  
 
A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban 
sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból hatósági eljárást 
folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. A 
hatóság legfőbb feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott 
panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. 
 
A hatóság eljárása többnyire kérelemre indul, mely előterjeszthető - formai kényszer nélkül – 
szóban, írásban vagy az ügyfélkapun keresztül. A kérelmek benyújtásában, az egyenlő 
bánásmód követelményével és annak érvényesítésével összefüggő felvilágosításban, valamint 
a jogi tanácsadásban jelentős szerepe van a megyei referensi hálózatnak, amely a megyékben 
több helyen, hetente rendszeres ügyfélfogadási időpontokban segíti a hatékony jogvédelmet és 
a hatóság munkáját. 
 
A hatóság tevékenységében jelentős figyelmet fordít a vonatkozó, nemzetközi jogi 
szabályozások, gyakorlat és a hazai bírósági döntések, joggyakorlat nyomon követésére és 
saját határozataiba történő beépítésére. A hatóság részt vesz több nemzetközi szervezet 
munkájában. Meghívottként rendszeresen jelen van az Igazságügyi Minisztérium által 
koordinált Emberi Jogi Munkacsoport ülésein, a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság 
valamint a Roma Integrációs Tanács ülésein, statisztikai adatokat szolgáltat az ENSZ 
különböző bizottságai részére készítendő országjelentésekhez (CERD, CEDAW, CRPD stb.). 
Szakértőként részt vesz az Antidiszkriminációval, Egyenlőséggel és Sokféleséggel Foglalkozó 
Munkacsoport munkájában.  
 
Az Egyenlő Bánásmód hatóság 2019. évi tevékenysége a számok tükrében 
 
A hatósági tevékenységének fő területét 2019-ben is az egyéni panaszok vizsgálata, a részére 
közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabálytervezetek véleményezése, a közvélemény 
tájékoztatása - a vizsgált esetek ismertetésén keresztül -, továbbá nemzetközi szervezetekkel 
(Európai Unió Alapjogi Ügynöksége, EIGE, Equinet, Európa Tanács Rasszizmus és 
Intolerancia Elleni Bizottsága, ENSZ) történő kapcsolattartás képezte. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2019-ben 868 db kérelmet kapott, amelyben az egyenlő 
bánásmód megsértésére panaszkodtak. A fenti ügymennyiségből 44 esetben állapította meg az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértését, 22 ügyben hagyta jóvá határozatával a 
felek közötti egyezséget és 102 ügyben hozott a kérelmet érdemben elutasító döntést. 
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A kérelmet 89 esetben visszautasította, mivel az érdemi vizsgálatra alkalmatlan volt, 51 
esetben eljárást megszüntető végzést hozott (pl. az ügyfél visszavonta a kérelmét és ahhoz az 
ellenérdekű fél is hozzájárult, az ügyfél nem tett eleget a hiánypótlási felhívásban 
foglaltaknak). 303 ügyben az eljárás 2019. december 31-én is folyamatban volt, pl. 
felfüggesztés, szünetelés miatt vagy a bizonyítási eljárás folyamatban léte miatt. 
 
A legtöbb panasz Budapestről (143), Pest (45), Borsod-Abaúj-Zemplén (21) és Szabolcs-
Szatmár-Bereg (22) megyékből érkezett, legkevesebben pedig Vas és Bács-Kiskun 
megyékből kezdeményezték a hatóság eljárását. 
 
A 2019-ben vizsgált ügyekben a kérelmezők a védett tulajdonságok közül a 
panaszbeadványban leggyakrabban a fogyatékosságot (74), az egészségügyi állapotot (46), a 
nemzetiséghez való hovatartozást (44) és az anyaságot/terhességet (40) jelölték meg. Az 
elmúlt évekhez képest csökkent az ún. egyéb helyzetet megjelölő ügyek száma (29), és nőtt a 
politikai vagy más vélemény miatt hozzánk fordulóké (18). Továbbra is elenyésző (5) esetben 
fordultak hozzánk vallási meggyőződés miatti sérelem vonatkozásában. 
A hatóság határozataiban a kérelmező egészségi állapotával (10), fogyatékosságával (9), 
anyasággal/várandóssággal (9) és nemzetiséghez való hovatartozással (7) kapcsolatban 
állapította meg leggyakrabban az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét, három 
esetben pedig a kérelmezőket több védett tulajdonságaikkal összefüggésben érte 
diszkrimináció. 
 
A diszkrimináció főbb területei a következők voltak: 
Foglalkoztatás, köz- és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés, oktatás, önkormányzat 
hatáskörébe tartozó ügyek.  
 
A szankciók körében a hatóság a legtöbb esetben (39 eset) eltiltotta az eljárás alá vont 
ügyfelet a további jogsértő magatartástól, 14 ügyben a jogsértő állapot megszüntetésére 
kötelezte az eljárás alá vontakat. Bírság kiszabására összesen 11,0 millió forint összegben 
került sor, a bírság legmagasabb összege 1,5 millió forint volt. A határozat nyilvánosságra 
hozatalának elrendelését a hatóság, illetve az eljárás alá vont ügyfél honlapján 20 ügyben 
tartalmazta a közigazgatási döntés. A hatóság 7 ügyben 0,6 millió forint eljárási bírságot 
szabott ki.  
A hatóság döntéseivel szemben benyújtott kereseteket a Fővárosi Törvényszék bírálta el, 
2019. december 31-ig 23 ügy volt folyamatban a Törvényszék előtt. A Törvényszék 15 
ügyben hozott a hatóság ellen benyújtott kereseti kérelmet elutasító és egy esetben a hatóság 
döntését megváltoztató ítéletet. Utóbbival szemben a Kúriához fordultunk fellebbezéssel. 
 
Az egyenlőbánásmód-referensi hálózat referensei 2019-ben 63 kérelmet továbbítottak a 
hatósághoz és 1 465 ügyben regisztrációs lapot vettek fel az ügyfelek meghallgatásáról, ez 
utóbbi eseteknél az ügyfél nem kérte a hatósági eljárás megindítását. 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
 
2019-ben is részt vettünk az Equinet négy munkacsoportjában, a nemek egyenlőségével, az 
esélyegyenlőségi joggal, a kutatással illetve adatgyűjtéssel valamint a kommunikációval 
foglalkozó csoportokban fejtettünk ki aktív tevékenységet. Ott voltunk az Equinet és az 
Európai Alapjogi Ügynökség (FRA) által szervezett, a jogellenes profilalkotás témájában 
tartott képzésen. Itt - egyebek mellett - bemutatták a FRA 2018-ben megjelent, a jogellenes 
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profilalkotás megelőzéséről szóló útmutató kézikönyvet (Preventing unlawful profiling today 
and in the future: a guide), és az Equinet hasonló témában publikált két kiadványát (Equality 
Bodies Countering Ethnic Profiling: Focus on Law Enforcement Authorities in Europe; 
Compendium of Promising Practices on Ethnic Profiling).  
Az Equinet kommunikációs szakemberek részére szervezett „storytelling” tréningen és az ezt 
követő munkacsoportülésen is részt vettünk. 
 
Képviseltük a hatóságot az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának 
(ECRI) Párizsban megtartott magas szintű szakértői konferenciáján, melynek mottója a 
„Hatékony egyenlőség útján” volt, és a rasszizmus és intolerancia elleni küzdelem új 
kihívásaival, kérdéseivel foglalkozott. A rendezvényen megemlékeztek az ECRI 
fennállásának 25. évfordulója kapcsán a szervezet által elért eredményekről és vázolták, hogy 
milyen újabb feladatok, kihívások előtt (pl. mesterséges intelligencia és diszkrimináció 
kezelése, gyűlöletbeszéd terjedésének megfékezése) áll.  
 
Az Antidiszkriminációval, Egyenlőséggel és Sokféleséggel Foglalkozó Munkacsoport 
alcsoportjának ülésén a többi résztvevővel azokat a jó gyakorlatokat osztottuk meg, amelyek 
az Európai Bizottság 2018-ban megfogalmazott ajánlásában foglaltaknak megfeleltek. 
Tapasztalatot cseréltünk a szervezeti függetlenség, a hatékony működés, a nemzeti testületek 
vezetése, a vezetők kiválasztása, kinevezése, a stratégiai pereskedés, a civil társadalommal 
való együttműködés tárgyában, ismertettük a hatóság eljárását, tevékenységét, szervezeti 
felépítését. 
 
A hatóság elnöke fogadta az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosát és munkatársait, akik – 
egyebek mellett – a nőkkel szembeni egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése, a 
nők esélyegyenlőségének biztosítása, a hatóság függetlensége és az általa folytatott 
vizsgálatok iránt érdeklődtek. 
 
A hatósági és jogi főosztályvezető fogadta az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek 
Védelmével foglalkozó Tanácsadó Bizottságának képviselőit, akik az ötödik országlátogatás 
alkalmával keresték fel a hatóságot. 
 
Kommunikáció 

Kommunikációs szempontból 2019. az országos referensi hálózat népszerűsítésének éve volt. 
A „10 éves az országos egyenlőbánásmód-referensi hálózat” kampányban készített animációk 
és kreatívok a 100 % ember - Élj vele bátran! üzenettel a megyei kampányeseményeken és 
online felületeken több millió embert, újságolvasót és online felhasználót értek el. 

A 2019-es év másik erőssége a hatósági tudásmegosztás volt. Elkészült az EBH-füzetek 
sorozat 6. kötete Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tapasztalatai az egészségügy területén 
megjelenő diszkriminációról címmel. Lezajlott a diszkrimináció mintázatait vizsgáló 
reprezentatív kutatás negyedik hulláma, és többéves szakmai törekvésünk eredményeként 
elkészült a hatóság tananyagával akkreditált képzési program, amely a teljes közigazgatási kar 
számára elérhető. 2019-ben három alkalommal vettek részt a tankerületi központok vezetői és 
két alkalommal a pedagógiai szakszolgálatok munkatársai a hatóság képzésén. 

A honlapon 34 szerkesztett jogesetet és 9 nyilvános határozatot olvashattak a látogatók. A 
hírfolyamban és a hatóság közösségi oldalán 39 posztban tudósítottuk a felhasználókat a 
hatósági esetjogról. A digitális felületeken a nemzetközi vonatkozású hírek mellett két 
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videóanimáció és 3 új szakmai kiadvány vált folyamatosan elérhetővé. A hatóság közösségi 
oldalán a követők száma 2 703 fővel 11 455 felhasználóra növekedett. 

2. Az előirányzatok alakulása 

                          millió forintban egy tizedessel                       fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 343,5 1,0 342,5 158,4 24 

Módosítások jogcímenként * 
     

Kormány hatáskörű előirányzat módosítás 
     

 - 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet szerinti 
kompenzáció 

0,1 
 

0,1 0,1 
 

Irányító szerv hatáskörű előirányzat 
módosítás      
 - közhatalmi bevételek bevételi elmaradása -0,2 -0,2 

 
-0,1 

 
 - működési többletbevétel 1,4 1,4 

   
Intézményi hatáskörű előirányzat módosítás 

     
 - maradvány igénybevétel 32,8 32,8 

 
0,7 

 
 - átcsoportosítás 

   
-0,8 

 
2019. évi módosított előirányzat 377,6 35,0 342,6 158,3 24 

 

Kormány hatáskörű előirányzat módosítás keretében az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat 
alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja címén 
- 1 főt érintően - 0,1 millió forint többlettámogatást kaptunk. 
 
2019. évben irányítószervi hatáskörben működési és felhalmozási bevételeinknél együttesen 
1,4 millió forint többletbevétel előirányzatosítására került sor, melyből dologi kiadási 
keretünket növeltük meg. Emellett közhatalmi bevételeinknél 0,2 millió forint bevételi 
elmaradásunk jelentkezett, mellyel működési kiadásainkat korrigáltuk. 
 
Intézményi hatáskörű előirányzat módosításokat - összesen 32,8 millió forint összegben – a 
következők miatt hajtottunk végre: 
- felhasználásra került a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 

32,8 millió forintos összege; 
- kiemelt előirányzataink közötti nullszaldós átcsoportosítás valósult meg 0,8 millió forint 

összegben. 
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A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
 

383,0 343,5 343,5 377,6 361,6 94,4% 95,8% 

 

ebből: 
személyi 
juttatás 

156,8 158,4 158,4 158,3 155,8 99,4% 98,4% 

Bevétel 
 

0,9 1,0 1,0 2,2 2,2 244,4% 100,0% 

Támogatás 
 

323,1 342,5 342,5 342,6 342,6 106,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

91,8 – – 32,8 32,8 35,7% 100,0% 

Létszám (fő) 
 

24 27 27 27 24 100,0% 88,9% 

 
A személyi juttatások és a létszám alakulása 
 
A személyi juttatások 2019. évi eredeti előirányzata 158,4 millió forint volt.  Ezt az összeget 
az előző évi maradvány felhasználása (0,7 millió forint), a központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja (0,1 millió forint), a bevételi elmaradás miatti 
csökkentés (-0,1 millió forint), továbbá az egyéb intézményi hatáskörű (-0,8 millió forint) 
módosítások együttesen 158,3 millió forintra módosították. 
Az év folyamán keletkező ideiglenes bérmegtakarításból a dologi kiadásoknál jelentkező 
többletkiadások finanszírozására, illetve beruházásokra együttesen 0,8 millió forintot 
csoportosítottunk át. 
 
A személyi juttatások előirányzatán belül az illetményen felüli juttatások a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak és a Hatóság elfogadott Cafetéria, illetve Közszolgálati és szociális 
szabályzatának megfelelően kerültek megtervezésre, illetve kifizetésre. Az éves cafetéria 
keret bruttó 0,2 millió forintban került meghatározásra. Év közben 19 fő részesült 
teljesítményértékelés alapján pénzjutalomban, év végén pedig ajándékutalvány juttatásra 
került sor. 
 
Az éves teljesítményértékelés és minősítés alapján illetményeltérítésre 2019-ben nem került 
sor, a teljes létszám illetmény beállási szintje 100%-os volt. Ennek oka a tartósan szabad 
költségvetési forrás hiánya és a várt életpályamodell változás volt. Ennek hatására a 2019. évi 
átlagos kereset az előző évhez viszonyítva -2,7 %-os csökkenést mutat.  
A Hatóság személyi juttatás előirányzatának felhasználásán belül a rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatások mellett fokozatosan csökkenő tendenciájú, 2,9 %-os arányt 
képviseltek a külső személyi juttatások. 
 
A személyi juttatások 2019. évi teljesítési adata mindösszesen 155,8 millió forint volt. 
A Hatóság határozatlan időre engedélyezett költségvetési létszáma 27 fő volt. Az állományba 
tartozók 2019. december 31-i záró létszáma 23 fő volt, melyből 22 fő köztisztviselő, 1 fő 
munkavállaló. Állományon kívül 1 főt megbízási jogviszonyban foglalkoztattunk. Éves 
átlagos statisztikai állományi létszám 24 fő volt, melyből szakmai tevékenységet látott el 19 
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fő, intézményüzemeltetési tevékenységet 5 fő. Felsőfokú végzettséggel a foglalkoztatottak 
közül 21 fő rendelkezett. Az időszak végén a munkajogi záró létszám 26 fő volt. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 
A munkaadót terhelő járulékok eredeti előirányzata 29,8 millió forintról - a személyi 
juttatásoknál már szerepeltetett tényezők miatt - év közben 33,2 millió forintra módosult. A 
tényleges felhasználás 32,8 millió forint volt. A módosított előirányzat az év folyamán teljes 
mértékben biztosította a személyi jellegű kifizetéseket terhelő szociális hozzájárulási adó és 
járulékok fedezetét. 
 
Dologi kiadások alakulása 
 
A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 151,6 millió forint volt, melyet év 
közben az alábbi tényezők befolyásoltak:  
− az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása (27,1 millió forint); 
− személyi juttatás előirányzat megtakarításaiból történt átcsoportosítás (0,4 millió forint);  
− bevételi többlet (működési) miatti növekmény (1,4 millió forint); 
− bevételi elmaradás (közhatalmi) miatti csökkentés (- 0,1 millió forint); 
Mindezek hatására a dologi kiadások előirányzata 180,4 millió forintra módosult. 
 
Dologi kiadásaink között az előző költségvetési év szintje alatt (-17 %) maradtak a 
készletbeszerzések, melyek 2,6 millió forintot tettek ki.  
 
Kommunikációs szolgáltatásokra 18,7 millió forintot fordítottunk, mely összeg az 
informatikai szolgáltatások (NISZ Zrt.) díjának növekedése miatt emelkedést mutat az előző 
évi kiadásokhoz viszonyítva. 
 
Szolgáltatási kiadásokra 101,8 millió forintot költöttünk, melynek 46,0 %-át (46,8 millió 
forint) az elhelyezéshez kapcsolódó irodabérleti díjak tették ki, míg 44,4 millió forintot (43,6 
%-át) a szakmai tevékenységet segítő (referensi hálózat, belső ellenőrzés) szolgáltatási 
kiadások adták.  
 
A vásárolt termékek és szolgáltatások után 29,5 millió forint általános forgalmi adó költség 
merült fel. 
 
Belföldi és külföldi kiküldetésekre 0,7 millió forintot fordítottunk, mely az aktív nemzetközi 
kapcsolattartás mellett az előző évi szinten alakult.  Az utak jelentős hányadánál a szállás- és 
az útiköltséget a külföldi partner biztosította, vagy utólag megtérítette. 
 
A reklám és propaganda kiadásokra fordított kiadásaink (13,0 millió forint) a 2019. évben 
bonyolított „10 éves az országos egyenlőbánásmód-referensi hálózat” kampány hatására az 
előző évhez képest megduplázódtak. 
 
A dologi kiadások 2019. évi teljesítési adata mindösszesen 167,4 millió forint volt.  
 
Egyéb működési célú kiadások 
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A nemzetközi tagsági díjak, a kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult 
kötelezettségvállalásból keletkezett maradvány Központi Maradványelszámolási Alap részére 
történő befizetési kötelezettségéből adódóan 1,4 millió forintban teljesültek.  
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Felújítás címén eredeti előirányzatot nem terveztünk és kiadásunk sem merült fel év közben.  
 
Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 3,4 millió forint volt, melyet év 
közben az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 
(0,5 millió forint), valamint az év folyamán keletkező ideiglenes bérmegtakarításból 
átcsoportosított 0,4 millió forint együttesen 4,3 millió forintra módosított. Beruházási 
keretünket év közben teljes mértékben felhasználtuk, kommunikációs szoftver beszerzésre, 
számítástechnikai és telekommunikációs eszközök, valamint egyéb tárgyi eszközök 
vásárlására fordítottuk. 
 
Intézményi bevételek alakulása, jellege, típusai 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a 2019. évre összeállított elemi költségvetésében 
0,5 millió forint közhatalmi bevételt tervezett. Év közben 0,3 millió forint hatósági jogkörhöz 
köthető bevételünk folyt be az eljárási és perköltségek visszatérítéséből.  
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2019. évre tervezett 0,5 millió forint működési bevételi tervét 
az év közben keletkezett többletbevételből 1,4 millió forinttal megemeltük. A működési 
bevétel túlteljesülésének oka, hogy biztosító általi kártérítés címén, eseti jelleggel 1,6 millió 
forint bevételünk keletkezett.   
Mindezek eredőjeként 2019. évben 1,2 millió forint bevételi többletünk keletkezett. 
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás összege 342,6 millió forint, míg az előző évi 
maradvány felhasználás 32,8 millió forint volt. 
 
Követelések  

A követelések 2019. évi záró állománya 0,3 millió forint volt. A követelések 92 %-a eljárási 
illetve perköltség, 8 %-a pedig az év végén meglévő előlegek állománya. 

A kisösszegű követelés nyilvántartásból történő kivezetésére - behajthatatlanság miatt - 2019-
ben nem került sor.  
Amikor az elmarasztalt fél önként nem teljesített, hatósági átutalás benyújtására került sor. 
 
Előirányzat-maradványok alakulása 

 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenységének 2018. évi költségvetési maradványa 
32,8 millió forint. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 31,7 millió forint. 
 
A 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési 
maradvány kiemelt előirányzatok szerinti megoszlása: 
 

− Személyi juttatás                                       0,7  millió forint, 
− Munkaadókat terhelő járulék                    3,4  millió forint,  
− Dologi kiadások                                      27,1  millió forint, 
− Intézményi beruházás                               0,5  millió forint. 
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A személyi juttatás (0,7 millió forint) és a munkaadót terhelő járulékok (3,4 millió forint) 
kiemelt előirányzatokon keletkezett kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány a 
megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak december havi megbízási díjából, dolgozónak 
juttatott albérleti díj hozzájárulásból, továbbá az év végi ajándékutalvány juttatáshoz 
kapcsolódóan jelentkező közteher fizetési kötelezettségből adódott. 
 
A dologi kiadások előirányzatán jelentkező 27,1 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány tartalmazta a külső szolgáltatókkal végeztetett feladatok december havi 
szolgáltatási díjait, az informatikai és kommunikációs szolgáltatások díjait, iroda és bútor 
bérleti díjakat, az egyenlőbánásmód referensek részére fizetendő szolgáltatási díjakat és a 
2019. évre áthúzódó teljesítésű beszerzéseket.  
Előző összeg tartalmazza a hatóság kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó fordítási 
szolgáltatások díját is. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi (13,0 millió forint) a Hatóság 
elhelyezésével összefüggően fedezetbiztosítási számlára elhelyezett összeg.   
 
Az intézményi beruházások előirányzatán jelentkező 0,5 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány irodatechnikai eszköz és kommunikációs célú szoftver beszerzéssel 
összefüggésben jelentkezik. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság alaptevékenységének 2019. évi költségvetési maradványa 
16,0 millió forint. Ebből 13,0 millió forint a Hatóság elhelyezésével összefüggésben 
fedezetbiztosítási számlán elkülönített összeg.  
Tekintettel arra, hogy a kötelezettségvállalás 2019. január 1. előtt történt, a bankgarancia 
címén elkülönített összeg az éves költségvetési beszámolóban továbbra is 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra.  
 
Kötelezettségek  

2019. évet 4,9 millió forint kötelezettség állománnyal zártuk, mely számlák áruszállítással és 
szolgáltatás igénybevétellel voltak kapcsolatosak. 

 
3. Egyéb 
 
A Hatóságnál a befektetett eszközök 2019. december 31-i értéke 10,6 millió forint volt, ami 
az előző évhez képest 17,8 %-os csökkenést mutat. A befektetett eszközök - eszközök 
állománycsoporton belüli - aránya 2018-hoz viszonyítva a pénzeszközök nagyarányú 
csökkenésének hatásaként 27,0 %-ról 36,7 %-ra változott.  

A forgóeszközök eszközök állománycsoporton belüli aránya az előző évi 73,0 %-ról 63,3 %-
ra csökkent. 

A tárgyi eszközök használhatósága, nettó/bruttó értékük aránya az előző évi 15,4 %-ról 
11,9 %-ra mérséklődött. 

A Hatóság forrásain belül a saját tőke aránya 50,0 %-ról 38,4 %-ra esett. A rövid lejáratú 
kötelezettségek a forrásokon belül az államháztartási gazdálkodási szabályok változása 
következtében lenullázódtak és a költségvetési évet követő év kötelezettségeként 
jelentkeznek.  

Az EBH vagyoni mutatóinak tükrében elmondható, hogy a Hatóság vagyoni helyzete a 
beszámolási időszakban – mérsékelt csökkenés mellett - stabil volt. 
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvénnyel (a 
továbbiakban: MEKH törvény) 2013. április 4-i hatállyal, mint önálló szabályozó szerv jött 
létre. Jogelődje a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. törvény által létrehozott Magyar 
Energia Hivatal volt. 
 
A Hivatal a törvény alapján a villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, illetve a 
víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési, felügyeleti és árszabályozási, illetve ár- 
és díjelőkészítői feladatokat lát el, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
díjszabályozásának előkészítésével kapcsolatos feladatait ellátó, önálló szabályozó szerv, 
amely csak jogszabálynak van alárendelve. A Hivatal emellett ellátja az egységes nemzeti 
energiastatisztikával kapcsolatos feladatokat, valamint hivatalos statisztikai szervként eleget 
tesz a hazai és nemzetközi szervezetek, illetve egyéb szervezetek számára történő 
adatszolgáltatási kötelezettségeknek. 
 
A Hivatal tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre 
tájékoztatást ad az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságának. 
 
A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 814164 
A Hivatal honlapjának címe: www.mekh.hu 
 
A Hivatal feladatait a MEKH törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 
törvény (a továbbiakban: GET), a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a 
továbbiakban: Tszt.), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: VET), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a 
továbbiakban: Vksztv.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ht.) és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.), az 
energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, illetve az e törvények felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályok határozzák meg. 

1. Feladatkör, tevékenység 

Engedélyezés és felügyelet: 

Az ellátásbiztonság garantálása érdekében a Hivatal a VET, a GET, a Tszt. és a Vksztv. 
rendelkezéseivel összhangban megállapítja az engedélyköteles és kapcsolódó tevékenységek 
feltételeit, valamint felügyeli a vonatkozó ágazati jogszabályokban foglaltak betartását. 

Villamos energia 

A villamosenergia-ipari társaságok engedélyezése és felügyelete keretében a Hivatal 2019-
ben 2 770 határozatot hozott, ezen belül pedig 256 új engedélyt adott ki (ide nem értve az 
engedélymódosításokat). 

A Hivatal a megújuló energiaforrást hasznosító termelők kérelmei alapján 54 esetben 
állapított meg kötelező átvételi jogosultságot, emellett folyamatosan vizsgálta a kötelező 
átvétel szabályainak betartását. Jogszabálysértés megállapítására nem került sor. A Hivatal 
részt vett a megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatási rendszerének átalakításában. 
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2019-ben a villamosenergia-piaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb 
feladatokat látta el: 

− A villamosenergia-ellátás biztosítása: A biztonságos villamosenergia-ellátás 
érdekében a Hivatal folyamatosan vizsgálta a hazai villamosenergia-piac helyzetét, az 
engedélyesek aktivitását, tevékenységét. Ennek keretében ellenőrizte az erőművek téli 
felkészülését, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-készletek meglétét, helyszíni 
ellenőrzéseket tartott, valamint kivizsgálta a rendkívüli időjárási körülmények által 
okozott elosztói üzemzavarokat. 

− A villamosenergia-piac hatékony működése: A Hivatal a határkeresztező 
kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatással 
kapcsolatos nemzetközi feladatokban a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Átviteli Rendszerirányító Zrt.-vel (a továbbiakban: MAVIR ZRt.) és a HUPX Magyar 
Szervezett Villamosenergia-piac Zrt.-vel (a továbbiakban: HUPX Zrt.) együttműködve 
vett részt.   

− EU-s villamosenergia-piaci szabályozás implementálása: Az uniós belső 
villamosenergia-piac megvalósításához szükséges jogalkotási feladatokban kiemelt 
szerepet töltenek be az Európai Parlament és a Tanács 714/2009/EK rendelete (2009. 
július 13.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló rendelet 8. (6) cikke szerint kidolgozásra kerülő uniós belső 
villamosenergia-piaci üzemi és kereskedelmi szabályzatok. Az üzemi és kereskedelmi 
szabályzatok célja, hogy elősegítsék a megkülönböztetésmentes, hatékony versenyt és az 
erőforrások optimális és hatékony felhasználását az unió belső villamosenergia-piacán, 
egyúttal garantálják az üzembiztonság fokozását és az ellátásbiztonság növelését. 
A szabályzatok előírják a hálózathoz történő megkülönböztetésmentes hozzáférés 
egységes feltételeit, rendelkeznek az európai villamosenergia-piaci célmodellek legfőbb 
elveiről és kivitelezésükről, valamint lefektetik az európai átviteli rendszerirányítók 
közötti együttműködés alapjait a biztonságos és hatékony rendszerirányítás területén. 

A Európai Bizottság nyolc ilyen üzemi és kereskedelmi szabályzatot (network code-ot 
vagy guideline-t) hagyott jóvá, melyek már hatályba léptek, így a tagállomoknak 
kötelezően alkalmazniuk kell. Az uniós szabályzatokban előírt módszertanok 
átültetése, implementálása folyamatosan zajlik. Ezen módszertanok összeségét 
tartalmazza az átviteli rendszerirányító által kidolgozott Nemzetközi Üzemi és 
Kereskedelmi Szabályzat (NÜKSZ), mely a hazai villamosenergia-ellátási 
szabályzatok (Üzemi Szabályzat, Kereskedelmi Szabályzat, Elosztói Szabályzat) felett 
áll. 

A Hivatal hagyja jóvá az egyes módszertanokat, és aktívan felügyeli az uniós 
szabályzatok implementálási folyamatát. 

Az Európai Bizottság 2016. november 30-án tette közzé a „Tiszta energia minden 
európainak” javaslatcsomagját. A csomag hat főbb területre vonatkozóan tartalmaz 
konkrét jogszabályi szövegjavaslatokat („Proposal”) egyaránt, valamint további 
témakörökben jelentéseket („Report”), valamint közleményeket („Communication”) 
tett közzé a bizottság. A „Villamosenergia-piac és felhasználók” című fejezet 
javaslatot tartalmaz az alábbi jogszabályokra:  

760



 

 

- Irányelv a belső villamosenergia-piacról,  
- Rendelet a belső villamosenergia-piacról,  
- Rendelet az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségéről (ACER),  
- Rendelet a kockázati felkészültségről. 

A fenti jogszabályok 2019. június 14-én kerültek publikálásra az Európai Unió hivatalos 
lapjában. Az irányelvet a tagállamoknak 2020. december 31-ig kell átültetniük a nemzeti 
jogszabályaikba, a villamos rendelet 2020. január 1-jétől hatályos, míg a másik két rendelet a 
kihirdetését követő huszadik napon lépett hatályba. A Hivatalnak a rendeletekben foglalt 
előírásokhoz kapcsolódóan már 2019-ben is voltak feladatai, ezeket a Hivatal határidőre 
teljesítette, illetve az egyéb kapcsolódó feladatok megvalósítását folyamatosan nyomon 
követi. Az irányelv tagállami átültetéséhez kapcsolódó jogszabály-előkészítési feladat is 
megkezdődött, ebben a Hivatal aktívan részt vett. 

− Fejlesztési terv: Az ENTSO-E kétévente kidolgozza az összeurópai 
hálózatfejlesztéseket magában foglaló Tízéves Hálózatfejlesztési Tervet (Ten Year 
Network Development Plan – TYNDP), melynek összhangban kell lennie a tagállami 
rendszerirányító által kidolgozott hálózatfejlesztési tervvel. A Hivatal feladata, hogy 
ellenőrizze a tervek közti konzisztenciát. A Hivatal folyamatosan követi a TYNDP-
ben szereplő hazai projekteket, és rendszeresen jelent az ACER felé a beruházások 
státusza kapcsán. 

A hazai hálózatfejlesztés kapcsán az átviteli rendszerirányító – az elosztókkal 
együttműködésben – évente elkészíti a hazai hálózatfejlesztési tervet (a továbbiakban: 
HFT). A HFT-t a Hivatal hagyja jóvá. 

A Hivatal egy új HFT-módszertan kidolgozásához Iparági Bizottságot hozott létre az 
átviteli rendszerirányító és az elosztók bevonásával. Az Iparági Bizottság célja az volt, 
hogy az érintett iparági szereplők aktív szakmai bevonásával a HFT-készítési módszertan 
felülvizsgálatra kerüljön annak érdekében, hogy a villamosenergia-rendszer szereplői a 
közeljövő kihívásaira kellőképpen felkészülhessenek. 

A 2019. évi bizottsági munka eredményeképpen a HFT készítésének új módszertana 
és az Üzemi Szabályzat vonatkozó módosítási javaslata elkészült. Az új módszertan 
teljes körű alkalmazása a 2021. évi HFT-ben fog megjelenni. 

− Szabályzatok elfogadása: A Hivatal hagyja jóvá a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokat, illetve a hálózati engedélyesek üzletszabályzatát is. A Hivatal 
szakértői folyamatosan részt vesznek a különböző szabályzati bizottságokban, így a 
jóváhagyás során minden érintett piaci szereplő véleményét figyelembe tudják venni. 

Földgáz 

A Hivatal a földgázpiaci szereplők engedélyezését és felügyeletét, valamint a földgáz-
árszabályozást érintően 2019-ben összesen 183 határozatot és 89 végzést hozott. A Hivatal 24 
új működési engedélyt adott ki, visszavonta 6 földgáz-kereskedelmi, 2 korlátozott földgáz-
kereskedelmi és 1 szállítási rendszer-üzemeltető engedélyes működési engedélyét. Az év 
során több mint 37 esetben módosította a korábban kiadott működési engedélyeket, az 
engedélyesi üzletszabályzatok és szabályzatok témakörben pedig 50 döntést hozott. A Hivatal 
közműegyeztetés tárgyban 19 kötelezést tartalmazó határozatot hozott, megfelelési jelentés 
jóváhagyása tárgykörben 11, engedélyesi panasz ügyében 4, míg a 10 éves fejlesztési terv, 
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korlátozási besorolás és Open Season (nyílt kapacitás felajánlási) eljárás jóváhagyása 
tárgyban is több esetben hozott döntést. 

2019-ben a földgázpiaci engedélyesek felügyelete keretében a Hivatal az alábbi főbb feladatokat 
látta el: 

− Hatályos hazai gázipari szabályok alkalmazásának ellenőrzése: 

A Hivatal 2019 során is felügyelte az átlátható és jogszabályoknak megfelelő operatív 
piaci és engedélyesi működést, amelynek keretében folyamatosan ellenőrizte 

− a piaci szereplők tevékenységét,  

− a földgáz-kereskedelmi és rendszer-üzemeltetői engedélyesek téli 
felkészülését, 

− a földgáz-kereskedelmi engedélyesek forrásbiztosítási képességét, 

− az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: e-közmű rendelet) szerinti felügyeleti 
hatóságként a közművezeték-üzemeltetőket a közműegyeztetési eljárások 
lebonyolítása tárgyában. 

− Földgázpiaci átalakulások: A 2010-es évek második felében az egyetemes szolgáltatás 
vonatkozásában jelentős változást jelentett, hogy a korábbi egyetemes szolgáltatók 
felhasználói portfóliója az ország teljes területén szolgáltató NKM Földgázszolgáltató 
Zrt. (korábban: FŐGÁZ Zrt.) ellátásába került. 2019 második felére további NKM 
Csoportot érintő integráció fejeződött be, nevezetesen egyesült a villamos energia és a 
földgáz egyetemes szolgáltató, és 2019. június 1-jétől NKM Energia Zrt. néven nyújtja 
szolgáltatásait a lakossági fogyasztóknak. Az NKM Energia Zrt. mellett egyetemes 
szolgáltatói engedéllyel kizárólag a Csepeli Erőmű Kft. rendelkezik, amely működési 
területének adottságaiból fakadóan lakossági fogyasztókat nem lát el.  

2019-ben az MVM Csoport és az NKM Csoport integrációjának végrehajtása 
érdekében folyamatban volt az NKM Nemzeti Közművek Zrt. közvetlen vagy 
közvetett irányítása alá tartozó társaságok felett történő, a tulajdonosi joggyakorlásra 
alapozott irányítási struktúra átalakítása annak érdekében, hogy megvalósuljon azon 
célkitűzés, miszerint az NKM Nemzeti Közművek Zrt.-nek az MVM Zrt.-be történő 
beolvadásának hatályosulásáig (tervezetten, 2020 második negyedév) az NKM 
Nemzeti Közművek Zrt. közvetlen – és egyes közvetett – tulajdonosi részesedésével 
működő társaságai felett a tulajdonosi jogokat közvetlenül az MVM Zrt. gyakorolja. 
Ezen folyamat keretében az MVM Zrt. több – először közvetett, majd közvetlen – 
befolyást szerzett az NKM Csoport tagjai felett. 
A Magyar Gáz Tranzit ZRt. által megépítésre került és kereskedelmi működését 2015 
nyarán megkezdő szlovák–magyar összekötő földgázvezeték 2019 negyedik 
negyedévében az FGSZ Zrt. működtetésébe, majd az év végével tulajdonába került. 
A tranzakció következtében a magyarországi nagynyomású földgázrendszer egyedüli 
üzemeltetője az FGSZ Zrt. lett. 
A Mátrai Erőmű Zrt.-ben üzletrészszerzés útján közvetett befolyást szerzett az OPUS 
GLOBAL Nyrt. és a DUNA ASZFALT Kft.  
A Tisza Erőmű Kft.-ben pedig közvetett befolyást szerzett az NRG Contract Kft., az 
SPS Holding Kft. és több magánszemély is. 
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− EU-s gázpiaci szabályozás implementálása: 2019 során két 2017-ben megjelent, ám 
teljes körű hatásait csak 2019-től kifejtő EU-s joganyag [az összehangolt 
földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat 
létrehozásáról szóló 2017/460 (EU) bizottsági rendelet (a továbbiakban: TAR NC), 
valamint a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 
994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1938 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: SoS rendelet)] hazai implementálására és az ehhez 
kapcsolódó szabályozási módosítások előkészítésére és megvalósítására került sor. 
A rendeletekhez kapcsolódó jogszabály-előkészítő munkák, adatszolgáltatások, 
hatásvizsgálatok, konzultációs feladatok 2019 során is folyamatban voltak.  

− Földgázellátás biztosítása: A Hivatal megkezdte a védett felhasználók és az alapvető 
szociális szolgáltatói kategóriákba tartozó felhasználók azonosítását és – 
Magyarország az olasz vezetésű ukrán regionális munkacsoport tagjaként – a 
2017/1938/EU rendeletben meghatározott közös kockázati csoport munkájához 
szükséges adatok összegyűjtését. Továbbá elkészítette a rendelet szerinti nemzeti 
kockázatértékelést, és aktualizálta a válsághelyzet esetén a korlátozás végrehajtásához 
szükséges felhasználók korlátozási besorolását tartalmazó listát. 

− Fejlesztési terv: A Hivatal az együttműködő földgázrendszerre vonatkozó, az FGSZ 
Zrt. mint rendszerirányítást végző szállítási rendszer-üzemeltető által benyújtott 10 
éves fejlesztési javaslatot felülvizsgálta. A fejlesztési tervben megfogalmazott 
rendszerfejlesztési elképzelések, projektek több alkalommal egyeztetésre kerültek a 
rendszerirányító koordinálásával, a rendszer-üzemeltetőkkel és a piaci szereplőkkel. 
A Hivatal 2019. február 22-én adta ki a 10 éves fejlesztési javaslattal kapcsolatos 
határozatát, amelyben megerősítette a 2018-ban már jóváhagyott, a Romániából 
Magyarország felé irányuló szállítási lehetőségek növelésére tervezett RO-HU 
szállítási folyosó második üteméhez kapcsolódó fejlesztéseket, amely beruházások 
megvalósításának előfeltételeként a RO-HU Open Season eljárás pozitív eredménnyel 
történő lezárása, a befektetők általi végső beruházási döntés meghozatala volt. A már 
jóváhagyott fejlesztési tervben szereplő, a hazai ellátásbiztonságot biztosító, 
Északkelet-Magyarország ellátását megerősítő fejlesztések a balassagyarmati 
határkeresztező pontra vonatkozó kétirányúsítást segítő – a Magyarország–Szlovákia 
közötti szállítási lehetőségeket növelő –, a hazai ellátást erősítő beruházások 
jóváhagyásra kerültek, de a korábbi feltételektől függetlenítve.  

A Hivatal a jóváhagyásában előírta, hogy ezen beruházásokat a RO-HU és HU-SK-AT 
kapacitásfelajánlási eljárás eredménytelensége esetén is meg kell valósítania az FGSZ 
Zrt.-nek. A kötelezés indoka, hogy abban az esetben, ha jelentősen lecsökken, vagy 
megszűnik a keleti irányú betáplálás, akkor is elláthatónak kell maradnia az 
Északkelet-Magyarország régiónak.  

A Hivatal 2019. május 21-én kiadott határozatában a korábbi döntéseit érvényesnek 
tekintve döntött a fejlesztési tervben szereplő szerb–magyar kétirányú szállítási 
útvonal bővítéséről is, amelynek megvalósítási feltételéül a kötelező érvényű eljárás 
pozitív eredménnyel történő lezárását és a végső beruházási döntés meghozatalát írta 
elő. A kötelező érvényű kapacitáskiosztás legkésőbbi határidejét 2019. október 31-ére 
tette a Hivatal, amely határidőt a Hivatal későbbi határozatával az FGSZ Zrt. kérésére 
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2020-as időpontra változtatta. Az FGSZ Zrt. mint földgázszállítási rendszer-
üzemeltető 2019. október 16-án hivatalosan elindította az aukcióra történő 
regisztrációt. 

− Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat rendkívüli felülvizsgálata, egyéb szabályzatok: A 
Hivatal eleget téve az iparági jelzéseknek és kezdeményezéseknek, 2017-ben az 
Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) rendkívüli felülvizsgálata mellett döntött. 
Az engedélyesek képviselői és a Hivatal a felülvizsgálat keretében – iparági 
egyeztetések során konkretizált célok mellett – az együttműködő földgázrendszer 
működésére vonatkozó szabályokat, eljárásokat és módszereket, a kereskedelmi, 
elszámolási-mérési és adatforgalmi megállapodások minimális tartalmi elemeit, 
valamint a napi egyensúlyozás részletes szabályait tartalmazó Üzemi és Kereskedelmi 
Szabályzat átfogó, teljes körű és szükség szerint modellszintű módosítását tűzték ki 
célul. A felülvizsgálati folyamatra vonatkozóan – két szinten történő munkavégzés 
mellett (ún. Szabályozó és Ellenőrző Testület vagy SZET, valamint szakértőkből álló, 
egy-egy témakörért felelős munkacsoportok) – az elsődleges cél egy konszenzuson 
alapuló szabályozás megalkotása volt. A felülvizsgálati projekt eredményeként 
megszületett új ÜKSZ 2019. október 1-jén hatályba lépett. A felülvizsgálat során 
alkalmazott munkarend (munkacsoportokban történő, iparági szakértői egyeztetés) 
elfogadottsága kimagasló volt, így azt a jövőben is tervezzük alkalmazni.  

A Hivatal rendszeres feladatai között számon tartott ÜKSZ, a Kereskedési Platform 
Szabályzatok, a Kapacitáslekötési Platform Szabályzatok, továbbá a földgázszállítási, -
elosztási és -kereskedelmi üzletszabályzatok folyamatos felülvizsgálata, módosítása 
szintén megtörtént. 

Távhő 

A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a Hivatal 2019-ben 102 határozatot 
hozott. 18 új engedély kiadása, 3 engedély visszavonása, 30 engedély módosítása született. 

A felügyeleti tevékenységén túl a Hivatal a távhőellátás zökkenőmentes biztosítása érdekében 
a távhőszolgáltató(k) és a távhőtermelő(k) között felmerülő vitákban, a problémás kérdések 
gyors és eredményes rendezése érdekében szükség esetén közvetítő szerepet töltött be. 
Emellett több ízben biztosított szakértői konzultációs lehetőséget az önkormányzatok és az 
érintett szereplők számára. 

Víziközmű-szolgáltatás 

2019-ben – a 2018. évvel egyezően – 40 víziközmű-szolgáltató folytatott víziközmű-
szolgáltatási tevékenységet. A Vksztv. által biztosított szabályozási környezet eredményeként 
a törvényben definiált üzemeltetési szerződés alapján, közel azonos szolgáltatásminőséggel, 
hatékony és folyamatos működést biztosítanak a víziközmű-szolgáltatók.  

A közérdekű üzemeltetéssel érintett települések száma tovább csökkent, e tekintetben tartósan 
közérdekű üzemeltetés hatálya alatt változatlanul csak azok a települések, illetve 
víziközműrendszerek állnak, ahol az alapul szolgáló víziközmű tulajdonjoga rendezetlen. 

2019-ben összesen 350 db működési engedélyt érintő határozatot adott ki a Hivatal. 
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Hulladékgazdálkodás  

2019-ben a Hivatal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintően a korábbi évekhez 
hasonlóan díjelőkészítési és díjfelügyeleti tevékenységet látott el. Emellett a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló nem rendszeres közszolgáltatás 
ellátása során felmerülő indokolt többletköltségigények elbírálását is a Hivatal végezte. Az 
innovációs és technológiai miniszter rendeletalkotási jogkörébe tartozó hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjak szabályozásának előkészítéséhez szükséges díjjavaslatot, valamint az 
ágazat helyzetének átfogó értékelését a jogszabályban előírt határidőre a Hivatal megküldte a 
miniszter részére. 

Árszabályozás: 

A villamosenergia- és földgázpiaci liberalizáció eredményeként (2008, illetve 2009 óta) 
minden felhasználó szabadon dönthet arról, hogy kitől vásárol áramot és földgázt. 
A szabadpiaci szegmensben a piac alakítja az energia-termékárakat, míg az egyetemes 
szolgáltatásra jogosult felhasználók (maximált) hatósági áron juthatnak villamos energiához 
és földgázhoz. 

Ehhez hasonlóan, hatósági áron történik a lakossági és közintézményi felhasználók távhővel 
való ellátása is, míg a többi felhasználó esetében kétoldalú megállapodások alakítják az 
árakat. 

A villamosenergia- és földgázszektor esetében a Hivatal az innovációs és technológiai 
miniszter számára – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján – előkészíti az egyetemes 
szolgáltatási árakat. Ugyancsak a MEKH készíti elő a távhőtermelés és -szolgáltatás árait, 
valamint a víziközműszektor és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait is. A villamos 
energia és a földgáz rendszerhasználati díjait a Hivatal rendeletben állapítja meg. 

A Hivatal ezenfelül díjfelügyeleti és költség-felülvizsgálati feladatokat is ellát. A díjfelügyelet 
keretében ellenőrzi, hogy az engedélyesek ténylegesen a miniszter, illetve a Hivatal által 
meghatározott díjakat alkalmazzák-e. A költség-felülvizsgálat során a Hivatal meghatározza 
az engedélyesek indokolt költségeit, amelyek a hatóságiár-megállapítás alapját képezik. 

Villamos energia 

A villamos energia egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználók1 végfelhasználói ára az 
alábbiakból tevődik össze: a villamos energia egyetemes szolgáltatási ára, rendszerhasználati 
díjak, a nem lakossági felhasználók által fizetett jövedéki adó, mindezek áfája, továbbá nem 
lakossági felhasználók esetében a VET 147. §-a szerinti, külön kezelt pénzeszközök 
(villamosenergia-ipari nyugdíjasok kedvezményes árú villamosenergia-ellátásának 
támogatása, kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási támogatás). 

Az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági felhasználók végfelhasználói 
villamosenergia-árainak szintje (az egyes árelemek különböző mértékű és irányú változása 
mellett) – összhangban a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvénnyel 
(a továbbiakban: rezsitörvény)  – sem 2018. január 1-jén, sem 2019. január 1-jén nem 
változott. 

                                                           
1 Ez alatt értendőek az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági és nem lakossági fogyasztók. 
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Földgáz 

Az egyetemes szolgáltatás keretében vételezett földgáz végfelhasználói2 ára (alapdíj és gázdíj) 
tartalmazza a földgáz mint termék árát, a rendszerhasználat és a mobilgáz-finanszírozás 
költségeit és a kereskedelmi árréseket.  

Külön jelenik meg az egyetemes szolgáltatók számláján a Magyar Szénhidrogén Készletező 
Szövetségnek fizetendő, a nem lakossági felhasználók felé továbbhárított tagi hozzájárulás 
díja (biztonsági készletezési díj), mely 2018. január 1-je óta változatlanul 292,13 Ft/MWh. 
2013 januárjától ezt a díjat az egyetemes szolgáltatói engedélyesek a lakossági fogyasztás 
után visszaigényelhetik, annak továbbhárítása nem lehetséges. 

Az egyetemes szolgáltatás árában figyelembe vett fajlagos földgázár 2019 során három elem 
figyelembevételével került megállapításra. Ez a három elem a földgázpiaci egyetemes 
szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 
29.) NFM rendeletben szereplő földgázárképlet alapján meghatározott földgázár, az 
egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 
67/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben meghatározott hatósági áras hazai földgázforrás ára, 
valamint az ugyanezen rendeletben meghatározott árú, a felajánlási rendszer részét képező 
földgázszerződéseken keresztül értékesített importföldgáz ára. 

A GET-ben és a Hivatalról szóló státusztörvényben foglaltak szerint a Hivatal felhatalmazást 
kapott a rendszerhasználati díjak rendeletben történő megállapítására. Szintén hivatali 
rendeletben kerültek megállapításra 2015 és 2019 között a szállítási rendszer-üzemeltetőknek 
fizetett rendszer-üzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő 
fizetések szabályai. 

Az egyetemes szolgáltatás keretében vételező felhasználók díjai 2019 során nem 
változtak. 2019 során a Hivatal megkezdte a földgázszektor 2020-ban esedékes eszköz- és 
költség-felülvizsgálatának előkészítését.  

A 2017-ben hatályba lépett uniós rendelet, a TAR NC előírásainak megfelelően a Hivatal 
2019 során növelte a szállítási rendszerhasználati díjak meghatározásának 
transzparenciáját, több alkalommal publikált a szállítási díjak meghatározására vonatkozó 
háttéradatokat, valamint nyílt konzultációt folytatott a szállítási rendszerhasználati díjak 
meghatározásának módszertanáról, és a konzultáció során beérkezett észrevételek 
figyelembevételével kiadta az uniós előírásoknak megfelelő, új szállítási referenciaár-
módszertant. A 2019. október 1-jétől hatályos szállítási rendszerhasználati díjak már az új 
referenciaár-módszertan alapján kerültek meghatározásra. 

Távhő 

A Hivatal minden év augusztus 31-ig előkészíti a távhőszolgáltatónak értékesített távhő 
áraira, a lakosságnak és a külön kezelt intézménynek szolgáltatott távhő díjaira, valamint 
a távhőszolgáltatási támogatásokra vonatkozó javaslatát. A Hivatal előkészítette a 2019–
2020-as fűtési idényre vonatkozó ár- és támogatásjavaslatát, az ezen alapuló 
rendeletmódosítások 2019. október 1-jén léptek hatályba. A Hivatal teljeskörűen ellenőrzi a 
távhőszolgáltatási támogatások igénylésének és folyósításának folyamatát, és jogsértés esetén 
hatósági eljárást indít. 

                                                           
2 Ez alatt értendőek az egyetemes szolgáltatásban vételező lakossági és nem lakossági fogyasztók. 
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Víziközmű-szolgáltatás 

2019 során a víziközmű-szolgáltatók a lakossági felhasználók felé, valamint a lakossági díjon 
elszámolt felhasználás tekintetében továbbra is a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott 
szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) legfeljebb 90 százalékával 
számlázhattak a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) 
bekezdése alapján. Azokon a településeken, ahol a Hivatal – korábban nem nyújtott 
víziközmű-szolgáltatások esetében – átmeneti díjat állapított meg, a lakossági felhasználók 
esetében is törvényi rendelkezés biztosítja a 10 százalékos díjcsökkentést. 2019-ben 3 kérelem 
érkezett a Hivatalhoz korábban nem nyújtott víziközmű-szolgáltatás díjának megállapításával 
kapcsolatban. 

Fogyasztóvédelem: 

A Hivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében kezeli a felhasználók, fogyasztók beadványait, 
vizsgálja a szolgáltatások minőségét, az energiaszolgáltatók ügyfélkiszolgálási 
tevékenységének színvonalát, az úgynevezett Garantált Szolgáltatások kritériumainak 
megvalósulását, valamint a felhasználók szolgáltatásokkal való elégedettségét. 2019-ben is az 
engedélyesek gyakorlatát, felhasználókkal kapcsolatos eljárásait, intézkedéseit mind 
hivatalból, mind pedig a felhasználók beadványai alapján – a jogszabályban kijelölt járási 
hivatalokkal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal megosztott hatáskörben – 
felügyelte a Hivatal. 

A villamos energia egyetemes szolgáltatási és elosztási területen a Hivatal, valamint az 
érintett engedélyesek 2019-ben immár 24. alkalommal végezték el a Fogyasztói Elégedettségi 
Vizsgálatot (FEV). A FEV során a kérdezőbiztosok 10 ezer lakossági fogyasztó és nem 
lakossági felhasználó megkérdezésével töltötték ki az elégedettségi kérdőíveket, melyek 
eredményeit a Hivatal által megbízott Irányító Szervezet összesítette. A kérdőív méri az egyes 
ügycsoportok fontosságát a felhasználók számára, másrészt méri az engedélyes által nyújtott 
szolgáltatásokkal való szubjektív elégedettséget is.  

A Hivatal – a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével és az érintett 
távhőszolgáltatókkal együttműködve – 2019-ben a távhőszolgáltatásban is bevezette a 
Felhasználói Elégedettségi Felmérést (FEF) a felhasználói elégedettségi szint, továbbá a 
távhőszolgáltatóval szembeni elvárás, valamint a távhőszolgáltatás jellemzőinek felmérése 
céljából. A felmérés három pillére egyszerre méri a szolgáltatóval való általános 
elégedettséget, az ügyintézéssel való elégedettséget, valamint a felhasználóban keltett 
benyomást az ügyintézés során.  

A 2019-ben a villamosenergia-ágazatot érintő, hálózathasználati szerződés felek általi 
megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról 
szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet módosítása után a Hivatal hozzákezdett a víziközmű- 
és a földgázágazatban a szerződésszegési rendeletek elkészítésének. A rendeletek megjelenése 
2020 I. és II. negyedévében várható. 

2019-ben több ellenőrzés indult az engedélyesek tevékenységével összefüggésben. Három 
villamosenergia-ipari és három földgázipari engedélyesnél vizsgálta az ingyenes csatlakozást 
előíró fogyasztóvédelmi szabályok engedélyesek általi teljesítésének eredményeit. A hat 
engedélyesnél összességében 51 felhasználási hely esetében kerültek elemzésre a Hivatal 
rendelkezésére bocsátott adatok. Az elemzések eredményeként megállapítható volt, hogy az 
engedélyesek törekszenek a fogyasztóvédelmi szabályok betartására. A Hivatal az elemzés 
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eredményéről vezetői levélben tájékoztatta az engedélyeseket. Tekintettel arra, hogy 
rendkívüli erőfeszítéseket igénylő kérdésként jelentkezett a nagyságrendekkel megnövekedett 
mértékű lakossági igényből fakadó csatlakozások biztosítása, ezért a Hivatal felhívta az 
engedélyeseket, hogy az esetlegesen azonosítható, optimalizálásra lehetőséget adó 
körülmények feltérképezése érdekében fontolják meg a belső folyamataik áttekintését. 

A Hivatal megvizsgálta a 6 villamosenergia-elosztói engedélyes 276 darab egy évnél 
hosszabb ideje fennálló feszültségpanaszos ügyében a kötbérkifizetések teljesülését. Az 
ellenőrzés hatására az engedélyesek a felhasználók részére 2018-ban kifizetett 19,3 millió 
forint összegű kötbérkifizetés mellé pótlólagosan további közel 2 millió forint kötbért fizettek 
ki. A Hivatal vizsgálta továbbá a földgázelosztói engedélyesek ügyfélszolgálatait, valamint 
egyes szériahibásnak vélt villamosenergia-fogyasztásmérők forgalomból való kivonásának 
szükségességét. Előbbi esetben jogszabályalkotási hiányosságot tárt fel, utóbbi esetében pedig 
megállapította, hogy a vizsgált mérőtípus körében nem szélsőségesen magas a 
meghibásodások, mérési pontatlanságok aránya, azonban ennek ellenére az adott mérősorozat 
kivonása gyorsított ütemben zajlik.  

A Hivatal 2019-ben a Garantált Szolgáltatásokra, az ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőségre 
és a fogyasztói státuszra vonatkozó, az elosztói és egyetemes szolgáltatói engedélyesek által 
szolgáltatott adatok helyességét ellenőrizte a földgázágazatban 24, a villamosenergia-
ágazatban 29 hatósági ellenőrzés keretében. A szolgáltatásminőségi értékelések 
elkészítéséhez, az engedélyeseknél zajló folyamatok megértéséhez elengedhetetlen a hiteles, 
valóságon nyugvó adatszolgáltatás biztosítása. Az adatok teljes körű előzetes 
hihetőségvizsgálatának eredménye alapján kiválasztott adatok esetében kért, szakmailag 
alátámasztott részletes magyarázatokat az engedélyesek megadták, az adatok javítását – ahol 
szükségessé vált – együttműködően hajtották végre. Feltárásra került, hogy a nagyobb 
adatváltozások hátterében milyen okok, folyamatváltozások állnak, és azok mennyiben 
felelnek meg a Hivatal elvárásainak. Az engedélyesek 6 esetben adatszolgáltatásuk olyan 
mértékű visszamenőleges korrigálását igényelték, ami miatt bírság kiszabása vált 
szükségessé. 

A Garantált Szolgáltatások által meghatározott követelmények be nem tartása miatt 2018-
ban a villamosenergia-ágazatban több mint 260 millió Ft, míg a földgázágazatban közel 6 
millió Ft kötbért fizettek ki az engedélyesek a felhasználók részére.  

A Hivatal továbbra is elkötelezetten végezte a felhasználók energetikai és 
közműszolgáltatási szerződéses kapcsolatait alapvetően meghatározó üzletszabályzatok 
jóváhagyási eljárásait. Ennek során minden egyes engedélyesi módosítási igény 
jogszabályi alapját, indokoltságát megvizsgálta. 

A Hivatal telefonon, írásban és személyesen közel 7 ezer alkalommal adott tájékoztatást a 
felhasználók számára. A szolgáltatók tevékenységével kapcsolatosan 1097 írásbeli 
fogyasztói megkeresés érkezett, míg 5650 alkalommal telefonon adott tájékoztatást a 
Hivatal a felhasználóknak. 2019 folyamán 625 olyan új panasz érkezett, amely megfelelt 
az eljárás megindítására vonatkozó követelményeknek. A lezárt panaszok száma pedig 
687 db. 

Hatósági adatgyűjtés és statisztika: 

A Hivatal a hatósági feladatainak ellátása érdekében 2019-ben is folyamatosan gyűjtötte és 
dolgozta fel a közel 4000 engedélyestől, KÁT kvótahatározattal rendelkező szervezettől és 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatótól gyűjtött részletes műszaki, gazdasági adatokat. Az 
energetikai és a víziközmű-szolgáltatási terület esetében a Hivatal elnöke által kiadott rendelet 
formájában határozza meg az érintett társaságok adatszolgáltatási kötelezettségeit, míg a 
hulladékgazdálkodás esetében az adatszolgáltatási kötelezettségeket a Hivatal továbbra is 
határozati úton írja elő. 

A hatósági (engedélyesi) adatgyűjtésre alapozva, a korábbi évekhez hasonlóan, a Hivatal 
2019-ben is több általános, illetve speciális energetikai kiadványt jelentetett meg, valamint 
honlapján engedélyesi információkat bemutató hatósági adatpublikációt tett közzé:  

− Villamosenergia-ipari társaságok 2019. évi adatai (havi bontású publikáció); 

− Földgázipari társaságok 2019. évi adatai (havi bontású publikáció). 

A KSH Akkreditációs Bizottsága 2018-ban vizsgálta a MEKH Hivatalos Statisztikai 
Szolgálaton belüli tevékenységét, melynek eredményeképpen az Akkreditációs Bizottság 
megállapította, hogy a MEKH magas szinten felel meg az előírásoknak. A vizsgálatot 
összefoglaló akkreditációs jelentésben megfogalmazott ajánlások alapján a Hivatalos 
Statisztikai Szolgálat tagjainak körébe tartozó szervezetekhez hasonlóan a MEKH is 
intézkedési tervet készített a hivatalos statisztika további fejlesztését célozva. 2019-ben 
tovább folytatódott az intézkedési tervben szereplő feladatok ütemezett végrehajtása. 

A hivatalos statisztikai szolgálat tagjaként a Hivatal önállóan felelős a nemzeti 
energiastatisztikai rendszer működtetéséért. A Hivatal havi, féléves és éves 
rendszerességgel továbbít energiastatisztikai adatokat az Európai Unió statisztikai szerve, 
az Eurostat, valamint a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) számára. Az Országos 
Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 
13.) Korm. rendelet értelmében a Hivatal közel 9000 szervezettől gyűjtött és dolgozott fel 
energiastatisztikai adatokat. A Hivatal a honlapján közzétett tájékoztatási naptár szerint 
rendszeresen publikálja havi és éves gyakoriságú hivatalos statisztikai termékeit. 
A Hivatal hivatalos statisztikai feladatának 2019-ben is maradéktalanul eleget tett, a 
honlapon közzétett adatok körét bővítette, az éves tájékoztatást szöveges elemzéssel 
egészítette ki. A felhasználói igényeknek megfelelően a közlési időpontokat előbbre 
hozta, és a főbb éves mutatókat a tárgyévet követő hatodik hónapban előzetes adatként 
publikálta. 

Energiahatékonyság: 

Az energetikai auditorok és auditáló szervezetek a kötelezettség kezdete, 2015. december 5. 
és 2019. december 31. között 3341 db energetikai auditot jelentettek. Ebből 2475 db volt 
négyévente kötelezően elvégzendő nagyvállalati energetikai audit, 805 db auditot az 
energiahatékonysági beruházások társaságiadó-kedvezménye kapcsán végeztek, és 61 db 
önkéntes energetikai audit készült. 

A Hivatal 2019. január 21-én hatályba lépő díjrendelete mérsékelte az energetikai auditorok 
és auditáló szervezetek névjegyzékbe vételi kérelmeinek benyújtásakor fizetendő regisztrációs 
díjat és az éves nyilvántartási díjat. 

Az energiahatékonyságról szóló törvény 2019. január 15-től hatályba lépő módosításai új, a 
Nemzeti Energetikusi Hálózat munkáját támogató feladatokat írtak elő a Hivatal számára. 
Ezzel a Hivatal gondoskodik a közel 15 ezer közintézmény energetikai tanácsadásáról. 
Ezenfelül a Hivatal a közintézmények tulajdonában és használatában lévő épületek 
energetikai állapotjellemzőit és havi energiafogyasztási adatait gyűjtő rendszert hoz létre. 
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Nemzetközi kapcsolatok: 

A Hivatal aktív tagja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER), az 
Európai Energiaszabályozók Tanácsa (CEER), az Energiaszabályozók Regionális Egyesülete 
(ERRA) és az Európai Víziközmű Szabályozók szervezete (WAREG) összesen több mint 65 
munkacsoportjának. Ennek keretében havi rendszerességgel vesz részt a munkacsoportok 
ülésein, telefonkonferenciáin, műhelyvitáin, feldolgozza ezek szakmai dokumentumait és 
jegyzőkönyveit, illetve kialakítja álláspontját. A Hivatal szakmai támogatást nyújt az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium részére a Koordinációs Bizottságok ülésein és az 
Európai Bizottság komitológiai tárgyalásain. Fentieken túl külföldi társ- és egyéb szakmai 
szervezetek delegációit fogadja, velük szakmai tárgyalást folytat itthon és külföldön egyaránt. 

Nyilvánosság: 

A Hivatal médiamegjelenései közül kiemelten fontos volt az országos fogyasztóvédelmi 
sajtókampány, az Energiakövetek program, valamint az Erőművek Éjszakája sajtótájékoztatói 
és egyéb megjelenései. A kommunikációs szakterület – a szakmai főosztályok 
közreműködésével – összesen 127 újságírói kérdésre küldött választ, 18 sajtóközleménnyel, 
valamint a kiadványokkal összesen 2153 megjelenést ért el a különböző elektronikus és 
printmédiumokban. Az év során a Hivatal 25 sajtótájékoztatót tartott. 

Honlapok 

2019-ben több mint hetvenezer felhasználó kereste fel a Hivatal honlapját, összesen 1 081 553 
oldalmegtekintést eredményezve. A honlap iránt érdeklődők közül 71,4% új, míg 28,6% 
visszatérő felhasználó volt. Az energiahatékonysági portálon 19 469 felhasználó 80 129 
oldalmegtekintést generált. A kapcsolódó közösségi oldalnak közel háromezer követője van – 
ez utóbbi egy év alatt 14%-kal növekedett.  

Kiadványok  

A Hivatal 19 kiadványt jelentetett meg, ezek közül a legjelentősebbek az Országgyűlési 
beszámoló, a két új fogyasztóvédelmi tájékoztató füzet, a víziközmű-szolgáltatókról készített 
Felhasználói Elégedettségi Felmérés eredményeit bemutató könyv, illetve a villamosenergia-, 
földgáz- és távhőrendszer 2018. évi adatait bemutató kiadványok voltak. 

Energiakövetek program, 2019 

A MEKH 2017-ben indította el társadalmi felelősségvállalási programját, melynek célja, hogy 
az általános iskolai felsős és a középiskolás korosztály számára élményszerűen és 
közérthetően közvetítse azokat a legfontosabb információkat, melyek az energiatermeléssel, 
az energiafelhasználással és a takarékos energiafogyasztással kapcsolatosak. A társadalmi 
felelősségvállalási program központi eleme egy hallgatói pályázat, melyre elsősorban 
természettudományos tárgyakat hallgató diákok jelentkezhetnek. A feladat: újszerűen és 
élvezetesen mesélni a fiataloknak az energiáról és az energiatudatosságról. A hivatalos 
eredményhirdetésre ünnepélyes díjátadó keretében került sor, amelyen három diák nyerte el 
az Energiakövet 2019 címet és a hozzá járó ösztöndíjat. 

Erőművek Éjszakája, 2019 

A Hivatal társadalmi felelősségvállalási programjának fontos célkitűzése a fogyasztók tudatos 
és takarékos energiafelhasználásának ösztönzése. Ennek érdekében a MEKH – csatlakozó 
partnereivel együttműködve – 2019. október 11-én első alkalommal rendezte meg az 

770



 

 

Erőművek Éjszakáját, amelyre országszerte csaknem négyezren látogattak el. Negyvenkét 
erőmű és fűtőmű, tematikus látogatóközpont nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. 

 

2. Az előirányzatok alakulása 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A Hivatal a feladatai ellátásával és a működésével összefüggő kiadásokat saját bevételeiből 
fedezi, költségvetési támogatásban nem részesült 2019-ben. 
 

millió forintban 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
  

8 636,6 8 713,2 8 713,2 15 597,0 12 032,1 139,3% 77,1% 

  ebből:személyi juttatás 3 851,4 4 057,2 4 057,2 7 243,9 5 082,2 132,0% 70,2% 

Bevétel 
  

10 248,3 8 713,2 8 713,2 11 513,6 11 513,6 112,3% 100,0% 

Támogatás 
  

0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% –  

Költségvetési maradvány 
  

2 471,5 – 0,0 4 083,4 4 083,4 165,2% 100,0% 

Létszám (fő)  
  

333,0 348,0 348,0 348,0 329,0 98,8% 94,5% 

 
A Hivatal 2019. évi költségvetésének eredeti kiadási és bevételi fő összege 8 713,2 millió 
forint volt, az évközi bevételi többlet és a 2018. évi maradvány 6 883,8 millió forinttal növelte 
az előirányzatot 15 597,0 millió forintra. 
 
Előirányzat módosítások: 
 
Saját hatáskörű előirányzatmódosítást kezdeményezett a Hivatal a 2018. évi költségvetési 
maradvány felhasználására, ennek összege 4 083,4 millió forint volt. Az áthúzódó 
kötelezettségvállalások és a 2018. december 31-ig megvalósult, de pénzügyileg nem teljesült 
kötelezettségen kívül a MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján képzett tartalék is a 
maradvány részét képezi. A tartalék maradvány a 2019. I. féléves működési kiadások 
fedezetét részben biztosította. Saját hatáskörű bevételi többlet módosítás az OTP-nél vezetett 
lakásalap számlára visszafizetett lakáskölcsön törlesztő részletének előirányzat-módosítása 
volt 17 millió Ft összegben. A nemzetközi szervezetektől átvett és felhasznált támogatások 
felhasználása 5,1 millió forinttal növelte az előirányzatot. Felügyeleti szervi hatáskörben 
2 778,3 millió forint módosítás a bevételi többlethez kapcsolódóan volt. A bevételi többlet – a 
2019. évi tartalékmaradvány részeként – részben a 2020 I. félévi működési költségek 
fedezetét, részben tárgyévi működési és felhalmozási kiadásokat finanszírozott. 
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millió forintban egy tizedessel, fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 8 713,2 8 713,2 0,0 4 057,2 348 
Módosítások jogcímenként:           

Bevételi többlet felhasználása 2 778,3 2 778,3   2 200,2   
2018. évi maradványfelhasználás 4 083,4 4 083,4   1 961,2   
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0 0   -975,2   
Nemzetközi szervezettől kapott támogatás 
felhasználása – ODYSSEE 

0,7 0,7   0,1 
  

Nemzetközi szervezettől kapott támogatás 
felhasználása - ENSMOV EU 

0,4 0,4   0,0 
  

Nemzetközi szervezettől kapott támogatás 
felhasználása - CAEED2 

2,7 2,7   0,3 
  

Nemzetközi szervezettől kapott támogatás 
felhasználása - CARES3 

1,3 1,3   0,1 
  

Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülő összege 17,0 17,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 15 597,0 15 597,0 0,0 7 243,9 348 

 
Kiadások alakulása 
 
A Hivatal eredeti kiadási előirányzata 8 713,2 millió forint volt.  A költségvetési kiadások 
teljesítésének összege 12 032,1 millió forint volt, a különbözetet az előző évi maradvány 
finanszírozta. A Hivatal kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakultak. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 4 057,2 millió forint volt, amely a 2018. évi 
jóváhagyott maradvány és a bevételi többlet ezen a címen elszámolt összegével 3 186,7 millió 
forinttal emelkedett. Ennek megfelelően a módosított előirányzat 7 243,9 millió forintra 
növekedett, melyből a tényleges felhasználás 5 082,2 millió forint. Az előirányzat fedezetet 
biztosított a Hivatal átlagosan 329 fő személyi állományának rendszeres havi illetményére, 
differenciáltan meghatározott jutalomra, cafetéria összegére, nettó 300 eFt/fő ruházati 
költségtérítésre, nettó 300 eFt/fő ajándékutalványra, a munkába járás, albérleti hozzájárulás és 
egyéb szociális támogatások kifizetésére. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 867,3 
millió forint, amelyet a 2018. évi jóváhagyott maradvány és bevételi többlet itt elszámolt 
580,9 millió forint összegével növelt 1 448,2 millió forintra. A teljesítés 1 098,2 millió forint 
volt, amely a személyi juttatásokhoz kapcsolódó jogszabály szerinti adó és járulék összege. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 1 057,0 millió forintról 2 159,7 millió forintra 
változott, a 2018. évi jóváhagyott maradványból, belső előirányzat átcsoportosításból és 
bevételi többletből 1 102,7 millió forinttal emelkedett. A teljesítés 1 716,8 millió forint volt. 
A dologi kiadások előirányzata biztosította a Hivatal működéséhez szükséges kiadásokat, a 
különféle szakmai folyóiratok előfizetését, a közüzemi díjakat, az üzemi étkeztetés 
nyersanyag költségeit, őrzés-védelem költségeit, karbantartási díjakat. Az informatikai 
rendszerek működéséhez szükséges licenc díjat, rendszerkövetési díjakat, a szakmai feladatok 
elvégzését megalapozó szakértői díjakat, épületüzemeltetés költségeit, 70 fő 291 külföldi 
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kiküldetéséhez kapcsolódó utazási, szállás és egyéb költséget, propaganda kiadásokat, 
tranzakciós illetéket, rendelkezésre állási díjat, cégautó adót. 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 2 316,2 millió forint, amely belső 
átcsoportosítással, 2018. évi maradványból és bírságbevételből 3 153,8 millió forintra 
módosult, a teljesítés 3 047,2 millió forint volt. Ezen a jogcímen számolta el a Hivatal: 

− a központi költségvetés befizetési kötelezettséget (2 954,1 millió Ft), amely 
tartalmazza a 2018. évi szabad és meghiúsult maradvány befizetését is (649,3 millió 
Ft),  

− a nemzetközi tagdíjakat: ERRA (10,8 M Ft) és CEER(1,1 millió Ft),  
− a különféle szervezeteknek az alábbi címen nyújtott támogatásokat: 

 

Támogatott projekt 
Támogatás 

összege 
(millió Ft) 

Corvinus Vízkör-Víziközmű TDK projekt 1,5 
XI. Dudik Fesztivál 3,8 
47. SEFI Éves Közgyűlés és Konferencia 1,0 
IV.és V. Nemesgörzsönyi Böllérverseny 4,0 
Szekszárdi Szüreti napok rendezvény 3,0 
Választottbíróság elnökségi tagja részére nyújtott tiszteletdíj 8,6 
Választottbírósági Évkönyv kiadása 4,9 
Roma est és Toldi verseny 2,0 
Tehetségkutatás és gondozás 3,0 
V. kulturális filmek fesztiválja 3,0 
Magyargéci napforduló projekt 2,5 
2019. évi TFA Hungary – Bükfürdő bajnokság 1,0 
Stockholmi Ifjúsági Víz Díj verseny 1,0 
Szent István téri jótékonysági koncert 15,0 
Gyorsasági Kajak-kenu VB 5,0 
Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány projektje 2,0 
Kancellária Sport Egyesület 20. évfordulójához kapcsolódó projekt 3,0 
Megújuló energiaforrás és a fenntartható fejlődés szerepe rendezvény 2,0 
„Hogyan készül” megújuló energiáról szóló ismeretterjesztő sorozat 5,3 
Ward Egyesület Fejlesztése projekt 2,0 
„Mi a pálya” rendezvénysorozat 2,0 
”EWAVE eMobility Show” projekt 1,6 
Etyeki jótékonysági koncert 1,0 
Lovaglási lehetőség biztosítása rászorulók számára 3,0 
Összesen 81,2 

 
A beruházások eredeti előirányzata 395,5 millió forintról 1 041,0 millió forintra emelkedett, a 
teljesítés 745,3 millió forint volt. Az előirányzat a 2018. évi maradványból, bevételi 
többletből és belső átcsoportosításból módosult. Az előirányzat fedezetet nyújtott a Hivatal 
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informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére, a Hivatal szakmai feladatainak támogatását 
elősegítő szoftverek, licencek beszerzésére, az iktatórendszer további fejlesztéseire, 
számítástechnikai eszközök, telefonok, gépjárművek, irodabútorok beszerzésére, valamint a 
napi működtetéshez szükséges irodai és konyhai eszközök beszerzésére. 
 
Felújítási kiadást eredeti előirányzatként nem tervezett a Hivatal. A módosított előirányzat 
462,9 millió forint, a teljesítés 325,0 millió forint volt. A felújítás előirányzatot a 2018. évi 
előirányzat maradvány, belső átcsoportosítás és bevételi többlet biztosította. Az előirányzat 
terhére az irodaház festési munkálatai, vizesblokk kialakítása, a lift felújítása valósult meg és 
megkezdődtek a Hivatal épületének felújítási munkálatai.  
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 20,0 millió forint, a 
kölcsöntörlesztésből befolyó összeggel és bevételi többletből módosított előirányzat 87,5 
millió forint, a teljesítés 17,5 millió forint. Az előirányzat finanszírozta 3 fő munkáltatói 
lakáskölcsön  összegét. 
 
Bevételek alakulása 
 
A Hivatal eredeti bevételi előirányzata 8 649,7 millió forint közhatalmi és 63,5 millió forint 
működési bevétel volt, amely 2 800,4 millió forinttal túlteljesült, a költségvetési bevételek 
teljes összege (2018. évi maradvány nélkül) 11 513,6 millió forint. 
 
A közhatalmi bevételek esetén valamennyi szakmai ágazat bevétele emelkedést mutat a 
tervezett összeghez viszonyítva. A túlteljesítés mértéke a villamosenergia szektor és a 
földgázenergia szektor esetén a legmagasabb, a villamosenergia díjak bevételei 32,9%-kal, a 
gázenergia díjak bevételei 114%-kal magasabbak a tervezettnél. Az ágazati törvények alapján 
az engedélyesek által fizetendő felügyeleti díj mértéke 0,075%-ra nőtt, amely a díjbevételek 
növekedését magával hozta. A gázszektorból származó kiemelkedő bevételnövekedést 
befolyásolta, hogy a magasabb gázfelhasználás miatt nőtt az engedélyesek árbevétele, ezért az 
árbevétel alapján fizetett felügyeleti díj összege is magasabb lett. A közhatalmi bevételek 
megoszlása alapján felügyeleti díjakból a bevétel 87,8%-a, igazgatási szolgáltatási díjakból 
6,5%-a, az egyéb és bírság bevételből 5,7%-a származik. 
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                              ezer forintban 

A Hivatal 2019. évi közhatalmi bevételeinek alakulása  

Szakmai terület 
Tervezett 
bevételek 

Felügyeleti 
díj 

Igazgatási 
szolgáltatási 

díj 

Egyéb 
közhatalmi 

bevétel Összesen 

Bevételek teljesítése 
Víziközmű 
(felügyeleti díj+ 
igazgatási szolg. díj) 2 579 250 2 467 679 116 449   2 584 128 
Hulladék 
(felügyeleti díj+ 
igazgatási szolg. díj) 978 000 977 837 0   977 837 
Földgáz 
(felügyeleti díj+ 
igazgatási szolg. díj) 870 000 1 703 305 158 920   1 862 225 
Távhő 
(felügyeleti díj+ 
igazgatási szolg. díj) 134 400 144 505 33 090   177 595 
Villamosenergia (felügyeleti 
díj+ 
igazgatási szolg. díj) 3 890 050 4 742 482 428 183   5 170 665 
Nagyvállalati 
regisztrációs díj 150 000     444 400 444 400 
7/2015. MEKH rendelet 
alapján fizetendő díjak 48 000     31 597 31 597 
Egyéb közhatalmi bevételek       22 415 22 415 
Bírságbevétel       157 119 157 119 
Közhatalmi bevétel 
összesen 8 649 700 10 035 808 736 642 655 531 11 427 981 
 
Az engedélyesek a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a díjrendeletekben meghatározott 
mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kötelesek fizetni, amelynek 2019. évi összege 736,6 
millió forint. A Hivatal alaptevékenysége körében, szakmai indokok alapján az engedélyesek 
felé bírságot szabhat ki, az ebből származó bevétel 157,1 millió forint.  A 7/2015. (X.16.) 
MEKH rendelet alapján az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által 
fizetett díjak összege 31,5 millió forinttal növelte a bevételeket. A nagyvállalati regisztrációs 
díjból származó bevétel 444,4 millió forint. 
 
A működési bevételek összege 63,5 millió forint, amely az üzemi konyha elszámolt 
bevételéből, dolgozói térítésekből, a biztosító kártérítéseiből befolyó bevételből származik. 
 
Működési célú pénzeszköz átvétele a nemzetközi szervezetekkel fennálló projektek tárgyévi 
felhasználását tartalmazza. 2019. évben a Hivatal a fenntartható energia politikák és 
szabályozás tervezése és végrehajtása ODYSSEE-MURE Európa Uniós projekthez 
kapcsolódóan 0,7 millió forint, a tagországok energiahatékonysági intézkedéseinek 
bemutatását segítő CA EED II. projekt terhére 2,7 millió forint került felhasználásra. Az uniós 
tagországok megújuló energiatermelés ösztönzési rendszereinek, intézkedéseinek 
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bemutatásához kapcsolódó CARES 3 projekt keretében 1,3 millió forintot használt fel a 
Hivatal. Az energiahatékonysági politikák megvalósításának segítése a célja a 2019. évben 
először jelentkező ENSMOV projektnek, amelyhez kapcsolódó felhasználás 0,4 millió forint 
volt. 
 
A dolgozói lakáskölcsönök visszatérüléséből a felhalmozási célú pénzeszközök átvételének 
előirányzata 17,0 millió forinttal növekedett, a teljesítéssel azonos mértékben. 
 
A Hivatal működtetésének finanszírozásában a tárgyévi pénzforgalmi bevételeket 
kiegészítette a 4 083,4 millió forint összegű 2018. évi maradvány, melyet részben a 
maradványt terhelő kiadások fedezeteként, részben a tárgyévi feladatok kiadásaira 
használtunk fel. 
 
2019. évi előirányzat-maradvány alakulása 
 
A Hivatal 2019. évi előirányzat maradványa 3 564,9 millió forint. A 2019. évi maradvány 
jelentős része a MEKH törvény 20. §-a alapján képződött. Az új szabályokra figyelemmel a 
2019. évi maradvány az alábbiak szerint alakult: 

− a 2019. évi szerződések áthúzódó hatása 46,1 millió forint, ez előlegkifizetéshez 
vagy a bírságbevétel terhére elszámolható szerződésekhez kapcsolódik; 

− a MEKH törvény 20. § (5) bekezdése alapján 2019. évi bevételek terhére 2 837,9 
millió forint tartalékot képeztünk, a 2020. évi működéshez kapcsolódó kiadások 
részbeni finanszírozására; 

− a MEKH törvény 20.§ (4) bekezdése alapján a bírság bevételek tárgyévben fel nem 
használt összege következő évben azonos célra felhasználható, ennek összege 89,5 
millió forint. 

A jelentős összegű – kötelezettségvállalással nem terhelt – bevétel meghaladja a MEKH 
törvény alapján egyes bevételek 25%-os mértékéig képezhető tartalékmaradvány összegét, így 
a költségvetési törvényben meghatározott összegen felül a Hivatalnak 591,4 millió forint 
befizetési kötelezettsége keletkezett, melynek pénzügyi rendezése megtörtént. 
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3. Egyéb 

Vagyoni helyzet alakulása 
 

Megnevezés 
Nyitó 

állomány 
Záró 

állomány 
Változás 

ezer forintban 

Immateriális javak 742 253 801 376 59 123 

Tárgyi eszközök 4 146 547 4 463 569 317 022 

Készletek 3 878 6 118 2 240 

Pénzeszközök 4 518 164 4 009 324  -508 840 

Követelések   236 400   248 602 12 202 
Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 

 -465 -670  -205 

Aktív időbeli elhatárolások 111 641 68 586  -43 055 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9 758 418 9 596 905  -161 513 
Saját tőke 8 627 426 8 694 332 66 906 

Kötelezettségek 623 442 597 422  -26 020 

Passzív időbeli elhatárolás 507 550 305 151  -202 399 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 9 758 418 9 596 905  -161 513 
 
A 2019. évi mérlegfőösszeg nyitó állományának értéke 9 758,4 millió forint, a tárgyidőszaki 
záróállomány értéke 9 596,9 millió forint, amely 2 %-os csökkenést jelent. 
 
Az eszközök nettó értékének csökkenése főként a pénzeszközök állományának (-11%) és az 
aktív időbeli elhatárolások állományának (-39%) csökkenésének következménye. Az 
immateriális javak (+8%), a tárgyi eszközök (+8%), valamint a követelések (+5%) és a 
készletek állománya (+58%) is nőtt 2019-ben az előző évhez viszonyítva. A tárgyi eszközök 
növekedését kedvezően befolyásolta, hogy az év folyamán megvalósult beruházások, 
felújítások összege meghaladta az elszámolt értékcsökkenés mértékét. 
 
A mérleg forrás oldalán a Saját tőke 1%-kal nőtt, a mérleg szerinti eredmény halmozott 
összegének növekedése miatt. A kötelezettségek állománya 4%-kal, a passzív időbeli 
elhatárolások állománya 40%-kal csökkent. 
 
A pénzeszközök csökkenését befolyásolta, hogy a december hónapig beérkező 
kötelezettségek pénzügyi teljesítései megvalósultak. 
 
A közhatalmi bevételekből eredő tárgyévi vevői követelések állománya 444,1 millió forint, az 
erre elszámolt értékvesztés 351,7 millió forint, a tárgyévet követő évi követelések állománya 
141,7 millió forint. A lejárt követelések állománya 92,4 millió forint, amely az előző évhez 
viszonyítva csökkent. 
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A kintlévőségek behajtására továbbra is nagy erőfeszítéseket tesz a Hivatal. Az adók módjára 
behajtható követeléseket a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak átadtuk behajtásra összesen 
150 millió forint összegben. A behajtásra átadott követelésből 29 millió forint teljesült. 
 
A behajthatatlan követelések összege 2019-ben 25,8 millió forint volt. A behajthatatlan 
követelések kivezetése a kötelezett megszűnése miatt, vagy a felszámoló által kiállított 
behajthatatlansági nyilatkozat alapján történt. 
 
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások a 2019. évi december havi illetmény és a 
fizetendő ÁFA összegét tartalmazza. 
 
Az aktív időbeli elhatárolásokból 68,3 millió forint a 2020. évi költségvetést terhelő kiadás, 
0,3 millió forint pedig olyan bevétel, amelyet a 2019. évre kell a pénzügyi számvitelben 
elszámolni. 
 
A mérleg forrás oldalán a Saját tőkét a mérleg szerinti eredmény nyereség jellege (66,9 millió 
forint) növelte. 
 
A kötelezettségek állománya összességében csökkent, a szállítói állomány csökkent de  a 
kapott előlegek állománya növekedett. Lejárt kötelezettség a mérleg fordulónapján nem volt. 
 
A passzív időbeli elhatárolás a pénzügyi számvitelben a 2019. évet terhelő illetmény és 
járulék költségeket (305 millió forint) továbbá a bevételi többletként elszámolt, leltározáskor 
fellelt tárgyi eszközök nettó értékét (0,03 millió forint) tartalmazza. 
 
Létszám alakulása 
 
A Hivatal elnöke által engedélyezett létszám 321 fő, amelytől ± 20%-os eltérést 
engedélyezhet az elnök. Az átlagos statisztikai állományi létszám 329 fő, a munkajogi 
zárólétszám 349 fő, üres álláshely nem volt. Az átlagos állományi létszám 311 fő 
köztisztviselői létszámot és 18 fő egyéb bérrendszer alá tartozó munkavállalót tartalmaz. 
 
Egyéb 
 
A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végzett. 
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A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI vagy Iroda) gazdálkodási besorolása 
alapján önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felruházott költségvetési 
szerv, mely az I. Országgyűlés fejezetben önálló címet képez. 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint az 
annak végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek határozzák meg a Nemzeti Választási Iroda 
feladatait. 
 
Intézmény név: Nemzeti Választási Iroda 
Törzskönyvi azonosító: 815567 
Honlapjának címe: www.valasztas.hu 
 
A Ve.  76. §-a alapján az NVI folyamatosan – nem csak az általános választások évében – 
végrehajtandó feladatai: 

– a központi névjegyzék vezetése; 
– a választások (beleértve az időközi választásokat is) lebonyolításához szükséges 

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

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

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

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

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   10 337,7 18 655,7 18 655,7 22 043,9 17 175,3 166,1 77,9 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

852,3 659,6 659,6 1 013,4 937,5 110,0 92,5 

Bevétel   386,6 0,0 0,0 45,3 45,2 11,7 99,8 

Támogatás   10 142,0 18  655,7 18 655,7 18 439,1 18 439,1 181,8 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  3 368,9 0,0 0,0 3 559,5 3 559,5 105,7 100,0 

Létszám (fő)    72 95 0 0 74 102,8 - 
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millió forintban egy tizedessel            fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 18 655,7 0 18 655,7 659,6 95 
Módosítások jogcímenként         - 
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány 
igénybevétel – intézményi) 

3 531,1 3 531,1 0,0 25,9  
- 

Fejezeti hatáskör (előirányzat-maradvány 
igénybevétel – intézményi) 

28,4 28,4  0,0 
 

Irányító szervi hatáskör - többletbevétel 42,2 42,2 0,0 17,7  - 
Saját hatáskör - többletbevétel 3,1 3,1 0,0 1,6 - 
Kormány hatáskörű előirányzat-módosítás 8,0 0,0 8,0 6,8 - 
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás -6 854,0 0,0 -6 854,0 0,0 - 
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás 6 629,4 0,0 6 629,4 301,8  
2019. évi módosított előirányzat 22 043,9 3 604,8 18 439,1 1 013,4 95 

 
Intézményi cím 
 
A Nemzeti Választási Iroda cím 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   6 354,6 1 212,7 1 212,7 11 454,9 9 358,1 147,3 81,7 

  
ebből: személyi juttatás 

852,3 659,6 659,6 1 013,4 937,5 110,0 92,5 

Bevétel   386,6 0 0 45,3 45,2 11,7 99,8 

Támogatás   6 452,9 1 212,7 1 212,7 7 878,5 7 878,5 122,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  3 046,4 – -  3 535,1 3 535,1 116,0 100,0 

Létszám (fő)    72 95  - -  74 102,8 - 

 
 

millió forintban egy tizedessel            fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 212,7 0 1 212,7 659,6 95 
Módosítások jogcímenként         - 
Saját hatáskör (előirányzat-maradvány 
igénybevétel) 

3 531,1 3 531,1 0,0 25,8 
- 

Kormány hatáskörű előirányzat-módosítás 8,0 0,0 8,0 6,8 - 
Saját hatáskör - többletbevétel 3,1 3,1 0 1,6 - 
Irányító szervi hatáskör - többletbevétel 42,2 42,2  17,7 - 
Irányító szervi hatáskör - előirányzat-átadás 6 657,8 0,0 6 657,8 301,9  
2019. évi módosított előirányzat 11 454,9 3 576,4 7 878,5 1 013,4 95 
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A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére az Áht., az Ávr. és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok rendjéről szóló belső szabályzat alapján közvetlen felhasználásként a választási 
feladatok ellátásával kapcsolatos működési célú pénzeszköz-átadások (területi választási 
irodák és helyi választási irodák, egyéb a választásban résztvevő szervek részére) történtek. A 
választásokkal összefüggésben felmerülő kötelezettségvállalások fedezetei az eredetileg a 
fejezeti kezelésű előirányzaton biztosított forrásokból – előirányzat-módosítással – az 
intézményi költségvetésbe kerültek átadásra. Ennek megfelelően a személyi juttatások (pl. 
NVB tagok tiszteletdíjai, választással összefüggésben kifizetett céljuttatások, megbízási 
szerződések), dologi és felhalmozási kiadások (pl. informatikai rendszerek fejlesztései, 
üzemeltetései), választáshoz szükséges termékek és szolgáltatások (pl. szavazólapok, urnák, 
azok szállításai) kötelezettségei az intézményi költségvetésbe átcsoportosított, ott tervezési 
alapegység kódonként elkülönítetten kezelt források terhére kerültek kifizetésre.  

A személyi juttatások kiemelt előirányzata a módosított előirányzat 92,5 %-ban került 2019-
ben felhasználásra, kifizetésre. 2019-ben személyi juttatásokra a jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően a foglalkoztatottak személyi juttatásaira 773,7 millió forintot, külső 
személyi juttatások jogcímen az állományba nem tartozók (megbízási díjas szerződések, 
tiszteletdíjasok) részére 163,8 millió forint kiadás került elszámolásra. 

A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2019-ben 187,5 millió forint. 

Az Iroda „engedélyezett” létszáma 95 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 74 fő 
volt. 

Az Iroda kiadásainak jelentős részét a működési és szakmai feladatellátással kapcsolatosan 
felmerülő dologi kiadások tették ki. A 2018. évi L. törvényben meghatározott eredeti 
előirányzat 376,5 millió forint volt. A módosított előirányzat – a nagyrészt fejezeti kezelésű 
előirányzatról az intézményi költségvetésbe történő csoportosítást, valamint az előző évi 
maradvány igénybevételét követően – 7 883,4 millió forint, melyből pénzügyileg teljesült 
6 182,6 millió forint. A dologi kiadások egyik jelentős részét az informatikai szolgáltatások 
kiadásai teszi ki 1 809,4 millió forint összegben. 

A Nemzeti Választási Iroda több informatikai rendszert fejleszt és üzemeltet a választói 
névjegyzék, a választójoggal nem rendelkezők névjegyzékének, a határon túli regisztráltaknak 
a folyamatos és biztonságos adattárolása érdekében, továbbá az egyes választástípusonként 
eltérően specifikált szakrendszereket (választás-logisztikai és választás-pénzügyi) érintően. 
Ezen rendszerek mindegyike közbeszerzések keretében lefolytatott beszerzési eljárások 
eredményeként került használatba vételre. A beruházásokra fordított 2 046,5 millió forint 
jelentős részét, az Iroda által üzemeltett választási rendszerek (NVR (Nemzeti Választási 
Rendszer), VPIR (Választási Pénzügyi Rendszer), VLOG (Választási Logisztikai Rendszer) 
fejlesztése teszi ki nettó 909,3 millió forint összegben. 

Előirányzatok alakulása 
 
Irányító szervi hatáskörű módosítás a fejezeti kezelésű előirányzatokból a választásokkal 
összefüggésben felmerült beruházási és dologi kiadások teljesítése miatt történt 
6 657,8 millió forint összegben. Intézményi saját hatáskörű módosítások az előző évi 
előirányzat-maradvány igénybevétele miatt (3 531,1 millió forint), továbbá többletbevétel 
miatt 45,3 millió forint összegben történtek. 
 
Saját bevétel 
 
Az NVI eredeti előirányzataiban saját bevétellel nem tervezett. A Ve. 153-155.§. alapján az 
NVI-t a szavazóköri névjegyzékből történő adatszolgáltatásért díj illeti meg. 2019-ben 
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20,8 millió forint bevétel érkezett ezen a jogcímen, melyet a dologi kiadások fedezeteként 
előirányzatosítottunk. A működési és felhalmozási bevételek befolyt összege 21,4 millió 
forint, a lakáskölcsönök visszatérített összege 3,1 millió forint összegben realizálódott. 
 
Más szervet megillető bevétel 
 
A Ve. öt esetben rendelkezik bírság megállapításáról: 

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

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

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

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

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

 
A bírságokból származó bevételek a központi költségvetés bevételét képezik. A 
bírságbefizetések a Magyar Államkincstár Központosított beszedési számlájára érkeznek. 
 
A költségvetési maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása 
 
Az NVI 2019-ben képződött összes maradványa 4 868,5 millió forint. Ebből az intézményt 
érintő összes maradvány 2 096,7 millió forint, a fejezetet érintő maradvány összege 2 771,8 
millió forint.  
 

Megnevezés 
  

1091 1051 
szektor  

  
Fejezeti kezelésű előirányzatból 
származó maradvány  0,0 1 838,2 

Intézményi költségvetési maradvány 0,0 258,5 

1051 szektor maradvány összesen 0,0 2 096,7 
Időközi és nemzetiségi választások 
fejezeti kezelésű előirányzat 280,9 0,0 
Választási rendszerek működtetése 
fejezeti kezelésű előirányzat 208,1 0,0 
2019. évi EP választás és a helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása 2 282,8 0,0 

1091 szektor maradvány összesen 2 771,8 0,0 
 
Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása  
 
Az intézmény beruházási kiadásaira 50,0 millió forint került tervezésre az eredeti 
előirányzatok között. 
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A választási rendszerek működtetése fejezeti kezelésű előirányzatból az intézmény részére 
átcsoportosított összeg terhére az NVR (Nemzeti Választási Rendszer), VPIR (Választási 
Pénzügyi Rendszer), VLOG (Választási Logisztikai Rendszer), OrganP keretrendszer, 
VÁKIR (Választási Kommunikációs és Ügyviteli Rendszer), NREG (Regisztrációs) 
rendszerek fejlesztésére került sor.  
Az immateriális javak 2019. 12. 31-ei értéke 918,5 millió forint, a tárgyi eszközök 
2019. 12. 31-ei értéke 733,4 millió forint. 
 
A követelések és kötelezettségek állományának alakulása 
 
Követelések 
Az NVI 2019. 12. 31-ei állapot szerinti követelésének értéke 16,9 millió forint. 
 
Kötelezettségek 
A Hivatal költségvetési évben esedékes kötelezettségei a 2019. 12. 31-ei fordulónapon 
598,4 millió forint, melyből költségvetési évben esedékes dologi szállítói tartozás 
458,9 millió forint, költségvetési évben esedékes felhalmozási kiadásokra 96,9 millió forint, 
letétre átvett elszámolások 42,6 millió forint. 
 
Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 
A Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján 
az NVI fejezeti kezelésű előirányzatai: 
 
1.) Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

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

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   420,4 458,0 458,0 308,3 27,4 6,5 8,9 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Támogatás   134,7 458,0 458,0 279,9 279,9 207,8 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  314,2 0,0 0,0 28,4 28,4 9,0 100,0 
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millió forintban egy tizedessel  fő 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 458,0  0,0 458,0 0,0 - 
Módosítások jogcímenként       0,0 - 
Saját hatáskörben (előirányzat maradvány 
igénybevétel) 

28,4 28,4   0,0 
- 

Irányítószervi hatáskörben - előirányzat átadás -178,1 0,0  -178,1 0,0 - 
2019. évi módosított előirányzat 308,3 28,4 279,9 0,0 - 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának és a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolásai a 22/2019. (VII. 31.) 
IM rendelet és a 23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet előírásai szerint történnek. Az 
önfeloszlatáson kívüli okok miatt kitűzött időközi választásokat az előzőben hivatkozott 
rendeletben meghatározott normák alapján közvetlenül a fejezeti kezelésű előirányzatról 
pénzeszköz-átadással finanszírozza az NVI.  
Az NVI a rendelet előírásainak megfelelően kialakította az időközi választásokra biztosított 
pénzeszközök választásonként elkülönített számviteli kezelését és a részletező 
nyilvántartásokat. 
 
2.) A választási rendszerek működtetése  
 
Az előirányzat biztosított forrást a választási informatikai rendszerek fejlesztéséhez és 
üzemeltetéséhez. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   8,3 1 500,0 1 500,0 208,6 0,5 6,0 0,2 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás   0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 208,6 - - 

Költségvetési 
maradvány 

  8,3 0,0 0,0 208,6 0,0 0,0 0,0 

 
millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 500,0  0,0 1 500,0  0,0 - 
Módosítások jogcímenként         - 
Irányítószervi hatáskörben - előirányzat 
átadás 

-1 291,4 0,0  -1 291,4  0,0 
- 

2019. évi módosított előirányzat 208,6 0,0 208,6 0,0 - 

 

786



 

 

3.) A 2019. évi Európai Parlamenti választás és a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 15 485,0 15 485,0 10 072,1 7 789,3 - 77,3 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

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

Bevétel   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás   0,0 15 485,0 15 485,0 10 072,1 10 072,1 - 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

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

Létszám (fő)    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  - -  

 
millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 485,0   0,0 15 485,0   0,0 - 
Módosítások jogcímenként         - 
Irányítószervi hatáskörben - előirányzat 
átadás 

-5 412,9   0,0 -5 412,9   0,0 
- 

2019. évi módosított előirányzat 10 072,1 0,0 10 072,1   0,0 - 
 

Az előirányzat a 2019. évi Európai Parlamenti képviselőválasztás és a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának 
lebonyolításához szükséges források biztosítását szolgálta, ide értve például a 
szavazatszámláló bizottsági tagok és jegyzőkönyvvezetők juttatásait, újonnan megnyitott 
külképviseleti állomáshelyeken lebonyolítandó szavazások többletforrás-igényét, az 
informatikai biztonsági központ (a SOC központ) kialakítására irányuló beszerzést, nyomdai 
kiadásokat, külképviseleten történő szavazás lebonyolítását.  
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1. Feladatkör, tevékenység 

A Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény (a továbbiakban: 
NEBtv.) rendelkezik a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) 
létrehozásáról, a Bizottság jogállásáról, feladat- és hatásköréről, elnökének és tagjainak 
jogállásáról. A Bizottság munkaszervezete a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal), amelynek jogállásáról és személyi állományáról a NEBtv. mellett a 
különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi 
CVII. törvény rendelkezik. 

A Bizottság a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzésével, valamint 
a diktatúra hatalmi működésének feltárásával foglalkozó testület. A Bizottság az 1944. 
december 21. és 1990. május 2. közötti időszak átfogó elemzésével és a kommunista diktatúra 
működésének feltárásával összefüggésben elsősorban az alábbi tevékenységeket végzi: 
- tudományos kutatás, 
-  irat-, képi és hanganyagok nyilvánosság számára való közzététele, 
- irat-, képi és hanganyagok digitalizálása, 
- ismeretterjesztés, oktatási segédanyagok kiadása, 
- a feltárt tényadatokból és eredményekből a nyilvánosság számára elérhető online 

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

közzététele, 
- a kommunista hatalombirtokosoknak a diktatúra működésével összefüggő szerepükre 

és cselekményeikre vonatkozó személyes adataik közzététele. 

A Bizottság feladatainak ellátása érdekében tudományos kutatómunkát végez. A kutatómunka 
egyrészt kiemelt projektek keretében, részben társintézményekkel együttműködve, szakmai 
műhelyek bevonásával zajlik. A Bölcsészettudományi Kutatóközponttal 2014-ben létrehozott 
Vidéktörténeti Témacsoport 2019-ben is eredményesen végezte a kommunista diktatúra 
vidéki társadalomtörténeti jelenségeinek átfogó vizsgálatát az egész országra kiterjedő 
levéltári alapkutatások révén, különös tekintettel a diktatúrával szemben megnyilvánuló 
ellenállás egyéni és kollektív formáira. 2019-ben jelent meg a Vidéktörténeti Témacsoport 
harmadik tanulmánykötete Vakvágány. Megjelent még a „szocializmus alapjainak lerakása” 
vidéken a hosszú ötvenes években 2. címmel, továbbá a Magyar dúlás: Tanulmányok a 
kényszerkollektivizálásról címet viselő kiadvány. 

Ugyancsak a magyar vidékről, egészen pontosan a kényszerkollektivizálás, 
kényszertéeszesítés folyamatáról és az ennek következtében végbement társadalmi 
változásokról szól a Bizottság által 2018-ban indított Sorsfordítás projekt. A paraszti 
társadalom felszámolása, 1945–1962 címet viselő országos megemlékezéssorozata 2019-ben 
is nagy sikerrel folytatódott. Tekintettel arra, hogy a kényszerkollektivizálás mindmáig alig 
ismert, kibeszéletlen fejezete közelmúltunknak, a Bizottság jelentős részben a fentiekben 
említett vidéktörténeti kutatásaira alapozva valósította meg az országos vándorkiállítást a 
hozzá tartozó kiállításkatalógussal, rövidfilmet (Apáink földje), kerekasztal-beszélgetéseket, 
rendhagyó történelemórákat egyaránt magába foglaló programsorozatát Budapesten és 
további közel húsz településen. A Bizottság 2019-ben Hatvanban, Hódmezővásárhelyen, 
Hajdúböszörményen, Várpalotán, Pápán és Dunaújvárosban mutatta be a tablókiállítást. A 
megemlékezéssorozat keretében országos középiskolai tanulmányi versenyt rendeztünk, 
melynek döntőjére 2019. április 23-án került sor az Országház Kossuth-termében. A projekt 
az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóságával 
együttműködésben valósult meg, Kövér László, az Országgyűlés elnöke fővédnökségével. 
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A Bizottság a Sorsfordítás megemlékezéssorozathoz hasonló, országos programsorozatot 
készített elő 2019-ben Magyar gulág címmel, amelynek elindítását 2020-ra, a recski 
kényszermunkatábor létesítésének 70. évfordulójára időzítette. A Magyar gulág 
programsorozat többek között tudományos konferenciákkal, kiállítással, rövidfilmmel (Mi, a 
rendszer ellenségei), tematikus honlappal, tanulmányi versennyel segíti az internáltak, 
kitelepítettek és zárt táborokba hurcoltak sorsának megismerését és az áldozatok emlékének 
méltó ápolását. 

A Magyar Nemzeti Levéltárral közös projekt a Jog-és tulajdonfosztás, identitástörés a vidéki 
Magyarországon a kommunista diktatúrában címet viseli. Legfőbb célkitűzése a vidéki 
Magyarországon elszenvedett jog- és tulajdonfosztások feltárása és bemutatása 1944-től 
kezdődően, egészen a kommunista diktatúrában elkövetettekig. A projekt keretében a térben 
és időben átívelő kutatások alapvető célja az, hogy azonos kérdésfelvetések és 
forráscsoportok alapján lokálisan és regionálisan, hét kiválasztott megyei helyszínen tárja fel 
és elemezze a második világháború végén és a kommunista diktatúrában meghozott állami 
döntéseket, azok hatásait, különös tekintettel a tulajdonfosztás kérdéskörére. Az első kutatási 
eredmények bemutatására 2019. október 11-én került sor a Jog- és tulajdonfosztás. 
Identitástörés a vidéki Magyarországon című műhelykonferencián, az Országos Levéltár 
Bécsi kapu téri épületében. 

A Károli Gáspár Református Egyetem és a Hivatal 2018. október 1-jén együttműködési 
megállapodást kötött a kommunista diktatúra alatti protestáns vallásgyakorlásban rejlő 
ellenállási lehetőségek, eszközök feltárására. A református – és részben az evangélikus – 
közösséget vizsgálva a projekt mindenekelőtt két problémára fókuszál. Sarkalatos kérdés a 
még élő személyek emlékeinek szisztematikus összegyűjtése, hiszen sok esetben csak ők 
rendelkeznek információkkal az „alsó szinten” zajló, a hatalom vagy az egyházi vezetés előtt 
titokban tartott tevékenységről. Az egykori résztvevők „beszéltetése” az információs 
kárpótlás, az erkölcsi elégtételadás része is, ám egyúttal új, eddig ismeretlen forrásokat is 
felszínre hozhat a téma kutatói számára. A másik vizsgált részprobléma a reformátusok 
részéről megindult, nem hivatalosan szervezett Erdély-járó mozgalom, amely az 1980-as 
években segített az elcsatolt és az anyaországi magyarság közötti kapcsolatok intenzívebbé 
tételében, illetve hozzájárult a hazai közbeszédben a határon túli magyarok helyzetének 
megjelenítéséhez, a pártállami rendszer lépéskényszerbe hozásához. A Bizottság és a Károli 
Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézete kutatócsoportot hozott 
létre budapesti és vidéki egyetemek, kutatóintézetek és más műhelyek munkatársainak 
részvételével. A résztvevők egyfelől szeretnék feltárni a keresztyén/keresztény közösségek 
számára adott eszközöket, lehetőségeket, mozgásteret a vallásgyakorlás egyéni és közösségi 
formáinak megélésére, az áthagyományozott értékrend továbbadására. Másfelől, az egyházak 
és a pártállami rendszer közötti viszony új források segítségével történő megvilágítása útján 
adalékokkal szeretne szolgálni a Kádár-korszak társadalomtörténete számára is. A résztvevők 
a kiterjedt forrásfeltáráson alapuló, időben és térben eltérő első eredményeiket a Károli 
Gáspár Református Egyetem Hagyomány, identitás, történelem című konferenciasorozatának 
második konferenciáján mutatták be 2019. október 21–22-én. Az előadásokból készült 
tanulmányaik konferenciakötetben jelennek meg. 
Az előzőekben bemutatott kutatást a katolikus közösség vonatkozásában is szükséges 
elvégezni. Ennek érdekében a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 
Intézete, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Nemzeti 
Emlékezet Bizottsága 2019. augusztus 21-én szándéknyilatkozatban fejezte ki akaratát a 
kommunista diktatúra alatti vallásgyakorlás lehetőségeinek és a vallási ellenállás formáinak 
közös projekt útján való feltárására. A kutatás célja a már rendelkezésre álló kutatási 
eredmények, forrásgyűjtemények és adatbázisok felhasználásával, valamint új kutatások 
megindításával bemutatni a pártállami egyházpolitikára, a kommunista rendszer 
vallásellenességére adott katolikus válaszkísérletet és feltárni az értékmentés megvalósult 
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formáit. A kutatócsoport 2019 novemberében állt fel, történészek, szociológusok, 
könyvtárosok és levéltárosok részvételével. A tagok több levéltárat (Magyar Nemzeti 
Levéltár, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Veszprémi Érseki Levéltár, 
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Szombathelyi Püspöki Levéltár, 
Pannonhalmi Főapátság Levéltára), egyetemeket (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi 
Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem), és kutatóintézeteket (Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történettudományi Intézet, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága) képviselnek. Ez az intézményi sokszínűség garantálja, hogy komplex, 
interdiszciplináris kutatások valósuljanak meg. 

A kiemelt programok mellett a Bizottság a beszámolási időszakban, a NEBtv-ben 
megfogalmazott feladatainak megfelelően, munkacsoportok keretében szisztematikusan 
folytatta annak vizsgálatát, hogyan működtek a pártállami diktatúra formalizált és rejtett 
hatalmi mechanizmusai a mindennapi gyakorlatban. A Bizottság célja – a diktatúra 
emlékezetének megőrzése és a közgondolkodás formálása érdekében – a kutatási eredmények 
minél szélesebb körben történő megismertetése és elérhetővé tétele. A Bizottság 2019-ben 
jelentette meg a belügyi munkacsoport tanulmánykötetét Az állampárt biztonsága címmel. A 
kötet tanulmányai a belügy és a kommunista párt kapcsolatrendszerét vizsgálják. A Bizottság 
szintén 2019-ben adta ki a külügyi munkacsoport legújabb kötetét, Egy megbízható elvtárs 
címmel, melynek szerzője Andreides Gábor. A Hivatal tudományos kutatója, a külügyi 
munkacsoport munkatársa könyvében arra keresi a választ, hogyan lett Száll Józsefből, egy 
Rákosi által protezsált fiatal külügyesből „sztárdiplomata disszidens”, akinek a neve a 
szélsőjobboldali kapcsolatokkal rendelkező Propaganda 2 szabadkőműves páholy 
botrányában is felmerült. 

2018-ban mutatta be a Bizottság a perek56.hu internetes adatbázist, amely a Kúria, a 
Legfőbb Ügyészség és a Bizottság 2014-ben indult együttműködése eredményeként született 
meg. Az adatbázis az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtását követő megtorlás 
során a végrehajtott halálos ítélettel zárult pereket mutatja be. Az 1956-ot követő megtorlás 
történetének pontosabb rekonstrukciója érdekében a kutatómunka az adatbázis alapjául 
szolgáló büntetőeljárások körének kiterjesztésével folytatódott. A Bizottság célja az adatbázis 
kibővítése a halálra ítélt, de a kivégzést végül elkerülők, továbbá az úgynevezett 
„nagyidősök” – életfogytig tartó, vagy 15–20 év börtönnel sújtottak – sorsának és az ellenük 
lefolytatott eljárások végrehajtóinak bemutatásával. A 2019-es adatok szerint 37 perben 
szabtak ki később végre nem hajtott halálos ítéletet, a vádlottak személye okán kiemelt 
büntetőeljárások száma pedig mintegy ötven. Az „egyéb” jogcímen (tehát a tíz évet 
meghaladó szabadságvesztés-büntetés kritériuma alapján) 61 per lett kutatás tárgya. 

A Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Bizottság közötti szakmai együttműködés keretében 
került sor 2019. szeptember 17-én a Törvénysértő perek 1945 után – a kutatás lehetőségei 
címet viselő tanácskozás megrendezésére. A konferencián a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és 
a Bizottság elnöke szándéknyilatkozatot írt alá együttműködésük elmélyítéséről és 
kibővítéséről. A felek e dokumentumban „kifejezik szándékukat, hogy feltárják az 1945‒56 
közötti időszak törvénysértő pereit”. A kutatómunka a nyilatkozat aláírását követően azonnal 
megindult, eredményeit a Bizottság a 2021. év folyamán tervezi tematikus honlap keretei 
között publikálni. 

A rendszerváltozás 30. évfordulójához kapcsolódóan, 2019 szeptemberétől a Bizottság 
szakmai együttműködő partnerként vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika 
Szabadegyetem – 30 éve szabadon címet viselő előadássorozatának előkészítésében és 
megvalósításában. 
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A Bizottság 2019-ben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy együttműködjön más kelet-
közép-európai emlékezetpolitikai intézetekkel, valamint további nemzetközi szervezetekkel. 
Ennek eredményeként 2019-ben számos nemzetközi tudományos konferenciát sikerült 
megvalósítani. 

A Mindszenty-per hetven év távlatából, Főpapi sorsok Kelet-közép Európában című 
nemzetközi konferenciára Budapesten, az Országházban került sor 2019. február 13-14-én a 
Bizottság, az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága és a 
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja szervezésében. A kétnapos tanácskozáson közel 
harminc hazai és külföldi előadót hallhattak az érdeklődők: a rendelkezésre álló helyek olyan 
gyorsan beteltek, hogy a szervezők élő internetes közvetítéssel is lehetővé tették az előadások 
nyomon követését. 

A fogság színterei: Kazahsztán címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a 
Bizottság, a Szovjetunióban volt magyar politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete 
(SZORAKÉSZ) és az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tár (EZSTT) 2019. február 22-én. A 
tanácskozást az indokolta, hogy a kazahsztáni szovjet táborokba került magyarok sorsa a 
Gulag- és Gupvi-kutatás kevésbé feltárt területeinek egyike, jóllehet számos magyar 
raboskodott ezen a területen. Az anyaországi és határon túli (kárpátaljai és erdélyi) magyar 
előadók mellett előadást tartott az asztanai Eurázsiai Nemzeti Egyetem két professzor 
asszonya, Roza Musabekova és Arajlim Musgalieva is. 

A Revolution Accomplished. Communists in Power elnevezésű nemzetközi 
konferenciasorozat második állomásának a Nemzeti Emlékezet Bizottsága adott otthont 
Budapesten 2019. október 3-án és 4-én. A sorozat első, 2018-as varsói tanácskozása 
középpontjában a II. világháborút követően szovjet hatalmi övezetbe került közép-európai 
országok kommunista pártjainak 1945 és 1948 közötti története állt. A 2019-es budapesti 
konferencia hét országot reprezentáló résztvevői elsősorban a kommunista pártok történetének 
következő, 1948–1956 közötti időszakát vizsgálták, ekkor ‒ a teljhatalom birtokában ‒ a 
kommunisták rohamtempóban kezdtek hozzá országaikban a sztálini típusú diktatúra 
kiépítéséhez. Ennek megfelelően az elhangzott előadások a kelet-közép-európai kommunista 
pártok hatalomgyakorlását, a sztálinizálás módszereit és annak folyamatát mutatták be a 
különböző országok példáin keresztül. 

A Bizottság honlapja mellett Facebook közösségi oldala, YouTube videómegosztó csatornája, 
továbbá e-mailes hírlevél szolgáltatása révén folyamatosan törekszik az érdeklődők, 
kiemelten a fiatalabb generációk megszólítására. 
 
Az előirányzatok alakulása 

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

 

Az előirányzatok módosítása 

A NEB Hivatalának a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvényben jóváhagyott eredeti kiadási/támogatási előirányzata 1 158,2 millió forint volt.  

A Hivatal 2019. évi – főösszeget érintő – előirányzat-módosítás adatait, jogcímenként az 
alábbi táblázat mutatja: 
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Előirányzat-módosítások levezetése I/2B. melléklet 
 

Cím, alcím, intézmény megnevezése millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2019. évi C. törvény szerinti előirányzat 1 158,2   1 158,2 694,6 61,0 
Módosítások jogcímenként *           
 - kormány hatáskörben – 5694-2/2019. PM 0,5   0,5 0,4   
 - fejezeti hatáskörben - működési bevétel 6,6 6,6       
 - intézményi hatáskörben - működési c. támogatás 0,8 08       
 - intézményi hatáskörben - 2018. évi maradvány 221,3 221,3   7,0   
 - intézményi hatáskörben - kiemelt előirányzatok 
között 

      -161,0 
  

2019. évi módosított előirányzat 1 387,4 228,7 1 158,7 541,0 61,0 

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

Az előirányzatok felhasználása 

Az előirányzatok felhasználása összességében az alábbiak szerint alakult: 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése I/2A. melléklet 

Cím, alcím, intézmény megnevezése 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   848,0 1 158,2 1 158,2 1 387,4 1 159,4 136,7 83,6 

ebből:  személyi 
juttatás 

  397,1 694,6 694,6 541,0 528,1 133,0 97,6 

Bevétel   10,4     7,4 7,4 71,2 100,0 

Támogatás   857,5 1 158,2 1 158,2 1 158,8 1 158,8 135,1 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

  201,4 – – 221,3 221,3 109,9 100,0 

Létszám (fő)    53 61 61 61 59 111,3 96,7 

         

 

A személyi juttatások módosított 541,0 millió forint előirányzatából a 2019. évben 528,1 
millió forint került felhasználásra, amelyet a bizottsági tagok, valamint a Hivatal 
köztisztviselőinek és munkavállalóinak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatására 
fordított a Hivatal. A személyi juttatásokon belül az alapfeladokkal összefüggésben kiemelt 
jelentősége van a külső személyi juttatások előirányzatának, miután a NEBtv. alapján a 
tudományos kutatómunkára a Bizottság külső szakértőt vehet igénybe, ennek megfelelően az 
alapfeladat ellátása részben köztisztviselői státuszban lévő kutatókkal, részben kutatási 
szerződés keretében megbízott kutatókkal történik. 
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A dologi kiadások fedezetet nyújtottak a kutatási tevékenységhez kapcsolódó felhasználási 
engedélyek ellentételezésére, a nemzetközi kapcsolattartás érdekében felmerült kiküldetési 
kiadásokra, a kutatások eredményeként készült tanulmányok, a szakmai rendezvények 
előadásainak könyv formában történő megjelentetésére, a kutatási eredmények internetes 
honlapon, oldalakon történő megjelentetésére, valamint a működési, üzemeltetési költségekre. 

Az előirányzat-maradvány alakulása 
 
A Hivatal 2019. évi fel nem használt kiadási előirányzatából (kiadási megtakarításból 
adódóan) a Hivatal tényleges előirányzat maradványa 228.058 eFt. 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
2019. november 27-én kihirdetett módosítása értelmében a Hivatal maradványa nem 
tekinthető kötelezettségvállalással terheltnek, ennek következtében befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alapba. 

 

2. Egyéb 

A vagyon alakulása 

A Hivatal mérlegében a vagyoni érték soron kimutatott nettó 86,1 millió forint vagyoni értékű 
jog jellemzően a kutatások eredményeként létrejött tanulmányok felhasználási jogának 
ellenértéke. Az ingatlanok mérlegsoron a Budapest VIII., Vas utca 10. sz. alatti székház 
értéke szerepel 445,8 millió forint összegben, a gépek, berendezések, felszerelések és 
járművek mérlegértéke 24,6 millió forint, amely az informatikai eszközök, irodai gépek, 
valamint a hivatali gépjárművek könyvszerinti értékét mutatja. A pénzeszközök záró 
állományának értéke 227,4 millió forint volt. 

A Hivatal fejezeti előirányzatokat nem kezel, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

KIADÁSOK 142 605,6 151 737,6 -- 166 538,318 689,03 962,516 766,1151 737,6 191 155,2

1. Költségvetési szerv 49 678,8 48 332,1 -- 64 423,018 689,010 716,98 339,948 332,1 86 077,9

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 23 462,9 27 023,3 -- 30 083,82 893,02 225,96 061,727 023,3 38 203,9

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 785,9 4 995,3 -- 5 663,8613,0336,2882,04 995,3 6 826,5

01/03  Dologi kiadások 12 014,0 8 463,7 -- 15 671,87 785,86 098,11 396,28 463,7 23 743,8

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,0 79,9 -- 76,7------79,9 79,9

01/05  Egyéb működési célú kiadások 4 406,0 2 356,5 -- 6 324,24 029,549,2--2 356,5 6 435,2

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

02/06  Beruházások 4 025,8 4 473,4 -- 5 157,72 096,01 842,6--4 473,4 8 412,0

02/07  Felújítások 809,0 920,0 -- 1 380,81 213,778,1--920,0 2 211,8

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 98,2 20,0 -- 64,258,086,8--20,0 164,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 11 884,4 24 582,0 -- 16 454,1---6 754,41 409,224 582,0 19 236,8

11 884,4 24 582,0 -- 16 454,1---6 754,41 409,224 582,0 19 236,8

3. Központi előirányzat 81 042,4 78 823,5 -- 85 661,2----7 017,078 823,5 85 840,5

81 035,2 78 823,5 -- 85 587,0----6 942,878 823,5 85 766,3

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

01/05  Egyéb működési célú kiadások 7,2 -- -- 74,2----74,2-- 74,2

BEVÉTELEK 15 337,8 12 492,1 -- 17 122,5234,34 357,5--12 492,1 17 083,9

1. Költségvetési szerv 15 310,8 12 492,1 -- 17 010,9234,34 284,6--12 492,1 17 011,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat -- -- -- 72,9--72,9---- 72,9

3. Központi előirányzat 27,0 -- -- 38,7-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 15 518,4 -- -- 18 509,818 454,755,1---- 18 509,8

1. Költségvetési szerv 14 569,2 -- -- 18 454,718 454,7------ 18 454,7

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 949,2 -- -- 55,1--55,1---- 55,1

TÁMOGATÁSOK 49 244,2 60 422,0 -- 69 721,1---450,19 749,160 422,0 69 721,0

1. Költségvetési szerv 38 253,8 35 840,0 -- 50 612,3--6 432,38 339,935 840,0 50 612,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 10 990,4 24 582,0 -- 19 108,8---6 882,41 409,224 582,0 19 108,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 254,0 -- -- 2 329,0-------- --

1. Költségvetési szerv 2 254,0 -- -- 2 329,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18 510,2 -- -- -- -- -- -- -- 24 437,6
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

Országgyűlés hivatali szervei ( 01111 Államhatalom )11

KIADÁSOK 25 547,2 28 066,4 -- 32 768,39 065,01 731,47 911,228 066,4 46 774,0

1 Működési költségvetés 22 989,4 23 642,0 -- 29 885,49 085,8306,07 911,223 642,0 40 945,0

 / 1 Személyi juttatások 13 253,6 15 581,4 -- 17 645,52 023,95,65 680,115 581,4 23 291,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 243,2 8 897,4 -- 7 354,7------8 897,4 9 483,5

Külső személyi juttatások 7 010,4 6 684,0 -- 10 290,8------6 684,0 13 807,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 585,8 2 743,9 -- 3 145,7281,92,7834,92 743,9 3 863,4

 / 3 Dologi kiadások 5 665,7 5 196,8 -- 6 197,23 995,3297,71 396,25 196,8 10 886,0

Készletbeszerzés 802,3 413,3 -- 566,8------413,3 1 077,8

Kommunikációs szolgáltatások 442,8 455,8 -- 558,9------455,8 1 002,1

Szolgáltatási kiadások 2 702,4 2 562,1 -- 3 026,2------2 562,1 5 229,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 348,2 381,4 -- 518,5------381,4 1 098,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 370,0 1 384,2 -- 1 526,8------1 384,2 2 477,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 77,0 79,9 -- 76,7------79,9 79,9

Egyéb nem intézményi ellátások 77,0 79,9 -- 76,7------79,9 79,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 407,3 40,0 -- 2 820,32 784,7----40,0 2 824,7

Nemzetközi kötelezettségek 30,6 40,0 -- 35,6------40,0 40,0

Elvonások és befizetések 1 365,1 -- -- 2 784,7-------- 2 784,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11,6 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 557,8 4 424,4 -- 2 882,9-20,81 425,4--4 424,4 5 829,0

 / 6 Beruházások 1 791,5 3 518,7 -- 1 965,5-540,61 385,4--3 518,7 4 363,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése 332,1 97,4 -- 352,4------97,4 585,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 54,4 2 401,6 -- 34,3------2 401,6 1 259,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 394,2 120,0 -- 335,6------120,0 571,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 635,5 151,4 -- 836,3------151,4 1 025,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 375,3 748,3 -- 406,9------748,3 921,8

 / 7 Felújítások 723,4 905,7 -- 899,7501,540,0--905,7 1 447,2

Ingatlanok felújítása 538,9 685,0 -- 609,8------685,0 941,8

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 32,4 28,2 -- 103,2------28,2 197,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 152,1 192,5 -- 186,7------192,5 307,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 42,9 -- -- 17,718,3------ 18,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,6 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

32,3 -- -- 17,7-------- 18,3

BEVÉTELEK 2 179,2 1 100,0 -- 2 835,7138,21 597,5--1 100,0 2 835,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67,2 -- -- 119,6119,6------ 119,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

67,2 -- -- 119,6-------- 119,6

4 Működési bevételek 2 059,2 1 100,0 -- 2 689,5--1 589,5--1 100,0 2 689,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 23,6 11,0 -- 34,6------11,0 34,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 509,0 744,5 -- 2 009,1------744,5 2 009,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 64,5 32,8 -- 63,0------32,8 63,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 431,0 300,3 -- 563,8------300,3 563,8

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,1 -- -- ---------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 14,0 5,4 -- 10,1------5,4 10,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 17,0 6,0 -- 8,9------6,0 8,9

5 Felhalmozási bevételek 32,8 -- -- 8,0--8,0---- 8,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 32,8 -- -- 8,0-------- 8,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,30,3------ 0,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,3-------- 0,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20,0 -- -- 18,318,3------ 18,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

20,0 -- -- 18,3-------- 18,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 485,0 -- -- 8 926,88 926,8------ 8 926,8

8 Maradvány igénybevétele 7 485,0 -- -- 8 926,88 926,8------ 8 926,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 7 485,0 -- -- 8 926,88 926,8------ 8 926,8

Maradvány igénybevétele 7 485,0 -- -- 8 926,88 926,8------ 8 926,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 485,0 -- -- 8 926,8-------- 8 926,8

TÁMOGATÁSOK 24 809,8 26 966,4 -- 35 011,5--133,97 911,226 966,4 35 011,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 24 809,8 26 966,4 -- 35 011,5--133,97 911,226 966,4 35 011,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 24 809,8 26 966,4 -- 35 011,5--133,97 911,226 966,4 35 011,5

Központi, irányító szervi támogatás 24 809,8 26 966,4 -- 35 011,5--133,97 911,226 966,4 35 011,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 068,0 -- -- 1 098,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 926,8 -- -- -- -- -- -- -- 14 005,7

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

KIADÁSOK 1 203,1 970,7 -- 1 121,4146,01,14,1970,7 1 121,9

1 Működési költségvetés 1 050,3 881,4 -- 1 004,2118,40,84,1881,4 1 004,7

 / 1 Személyi juttatások 538,9 546,0 -- 549,70,4--3,4546,0 549,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 529,1 537,0 -- 539,0------537,0 539,1

Külső személyi juttatások 9,8 9,0 -- 10,7------9,0 10,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

119,7 113,1 -- 111,9-1,9--0,7113,1 111,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 3 Dologi kiadások 175,1 222,3 -- 202,8-19,90,8--222,3 203,2

Készletbeszerzés 15,2 17,0 -- 15,4------17,0 15,4

Kommunikációs szolgáltatások 27,4 38,0 -- 38,7------38,0 38,7

Szolgáltatási kiadások 96,6 120,5 -- 109,0------120,5 109,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 3,0 4,0 -- 2,5------4,0 2,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 32,9 42,8 -- 37,2------42,8 37,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 216,6 -- -- 139,8139,8------ 139,8

Elvonások és befizetések 216,6 -- -- 139,8-------- 139,8

2 Felhalmozási költségvetés 152,8 89,3 -- 117,227,60,3--89,3 117,2

 / 6 Beruházások 152,8 75,0 -- 117,241,90,3--75,0 117,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése 28,0 34,0 -- 48,6------34,0 48,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése 64,3 6,3 -- 0,3------6,3 0,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 7,9 7,9 -- 20,4------7,9 20,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 20,9 11,0 -- 23,4------11,0 23,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 31,7 15,8 -- 24,5------15,8 24,5

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

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

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

BEVÉTELEK 7,9 5,0 -- 7,31,21,1--5,0 7,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,8 -- -- 0,60,6------ 0,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 6,2 5,0 -- 6,1--1,1--5,0 6,1

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,2 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 3,9 3,0 -- 3,9------3,0 3,9

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,2 0,5 -- 0,1------0,5 0,1

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,7 0,3 -- 0,8------0,3 0,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,9 -- -- 0,60,6------ 0,6

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,9 -- -- 0,6-------- 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 219,1 -- -- 144,8144,8------ 144,8

8 Maradvány igénybevétele 219,1 -- -- 144,8144,8------ 144,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 219,1 -- -- 144,8144,8------ 144,8

Maradvány igénybevétele 219,1 -- -- 144,8144,8------ 144,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 219,1 -- -- 144,8-------- 144,8

TÁMOGATÁSOK 1 120,9 965,7 -- 969,8----4,1965,7 969,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 120,9 965,7 -- 969,8----4,1965,7 969,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 120,9 965,7 -- 969,8----4,1965,7 969,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 1 120,9 965,7 -- 969,8----4,1965,7 969,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 104,0 -- -- 103,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 144,8 -- -- -- -- -- -- -- 0,5

Országgyűlési Őrség ( 03112 Kiemelt őrzésvédelem )3

KIADÁSOK 3 525,7 3 960,8 -- 3 972,893,3-360,5415,53 960,8 4 109,1

1 Működési költségvetés 3 508,5 3 960,8 -- 3 972,893,3-360,5415,53 960,8 4 109,1

 / 1 Személyi juttatások 2 889,4 3 341,3 -- 3 305,51,8-311,7370,53 341,3 3 401,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 884,6 3 336,8 -- 3 303,6------3 336,8 3 399,4

Külső személyi juttatások 4,8 4,5 -- 1,9------4,5 2,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

592,3 619,5 -- 616,938,2-49,445,0619,5 653,3

 / 3 Dologi kiadások 21,2 -- -- 19,222,10,6---- 22,7

Szolgáltatási kiadások 3,0 -- -- 2,9-------- 3,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 16,0 -- -- 13,9-------- 15,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2,2 -- -- 2,4-------- 3,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,6 -- -- 31,231,2------ 31,2

Elvonások és befizetések 5,6 -- -- 31,2-------- 31,2

2 Felhalmozási költségvetés 17,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,2 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

17,2 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 11,8 -- -- 18,918,00,9---- 18,9

4 Működési bevételek 1,4 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,4 -- -- 0,9-------- 0,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10,4 -- -- 18,018,0------ 18,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

10,4 -- -- 18,0-------- 18,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 76,6 -- -- 75,375,3------ 75,3

8 Maradvány igénybevétele 76,6 -- -- 75,375,3------ 75,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 76,6 -- -- 75,375,3------ 75,3

Maradvány igénybevétele 76,6 -- -- 75,375,3------ 75,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 76,6 -- -- 75,3-------- 75,3

TÁMOGATÁSOK 3 512,6 3 960,8 -- 4 014,9---361,4415,53 960,8 4 014,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 512,6 3 960,8 -- 4 014,9---361,4415,53 960,8 4 014,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 512,6 3 960,8 -- 4 014,9---361,4415,53 960,8 4 014,9

Központi, irányító szervi támogatás 3 512,6 3 960,8 -- 4 014,9---361,4415,53 960,8 4 014,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 407,0 -- -- 418,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 75,3 -- -- -- -- -- -- -- 136,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

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

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

34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 2

KIADÁSOK 80,0 80,0 -- 106,7--26,7--80,0 106,7

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

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 26,7 -- -- 26,7--26,7---- 26,7

8 Maradvány igénybevétele 26,7 -- -- 26,7--26,7---- 26,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 26,7 -- -- 26,7--26,7---- 26,7

Maradvány igénybevétele 26,7 -- -- 26,7--26,7---- 26,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 26,7 -- -- 26,7-------- 26,7

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

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

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,7 -- -- -- -- -- -- -- --

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

84

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

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

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

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

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

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

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 73,0 73,0 -- 73,0------73,0 73,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIADÁSOK 7 602,3 6 840,0 -- 8 311,2--72,91 409,26 840,0 8 322,1

1 Működési költségvetés 202,5 1 248,9 -- 1 610,5--72,9299,61 248,9 1 621,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 202,5 1 248,9 -- 1 610,5--72,9299,61 248,9 1 621,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 62,0-------- 72,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 202,5 1 248,9 -- 1 548,5------1 248,9 1 548,5

2 Felhalmozási költségvetés 7 399,8 5 591,1 -- 6 700,7----1 109,65 591,1 6 700,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 399,8 5 591,1 -- 6 700,7----1 109,65 591,1 6 700,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7 399,8 5 591,1 -- 6 700,7------5 591,1 6 700,7

BEVÉTELEK -- -- -- 72,9--72,9---- 72,9

4 Működési bevételek -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,2-------- 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,8--3,8---- 3,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,8-------- 3,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 68,9--68,9---- 68,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 68,9-------- 68,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 600,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 600,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 600,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 600,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 600,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 7 002,3 6 840,0 -- 8 249,2----1 409,26 840,0 8 249,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 002,3 6 840,0 -- 8 249,2----1 409,26 840,0 8 249,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 002,3 6 840,0 -- 8 249,2----1 409,26 840,0 8 249,2

Központi, irányító szervi támogatás 7 002,3 6 840,0 -- 8 249,2----1 409,26 840,0 8 249,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 10,9

Közbeszerzési Hatóság ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )5

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

KIADÁSOK 2 251,0 2 749,9 -- 2 310,01 193,7-164,4--2 749,9 3 779,2

1 Működési költségvetés 2 104,8 2 365,1 -- 2 146,31 098,1-75,6--2 365,1 3 387,6

 / 1 Személyi juttatások 902,7 1 237,4 -- 1 163,842,3----1 237,4 1 279,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 896,9 1 228,3 -- 1 132,2------1 228,3 1 246,5

Külső személyi juttatások 5,8 9,1 -- 31,6------9,1 33,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

207,3 235,1 -- 212,615,6----235,1 250,7

 / 3 Dologi kiadások 567,6 892,6 -- 636,0906,3-75,6--892,6 1 723,3

Készletbeszerzés 11,2 19,5 -- 13,8------19,5 21,6

Kommunikációs szolgáltatások 78,9 107,0 -- 80,3------107,0 123,4

Szolgáltatási kiadások 334,4 544,6 -- 386,5------544,6 645,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 19,4 23,2 -- 16,6------23,2 25,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 123,7 198,3 -- 138,8------198,3 908,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 427,2 -- -- 133,9133,9------ 133,9

Elvonások és befizetések 427,2 -- -- 133,9-------- 133,9

2 Felhalmozási költségvetés 146,2 384,8 -- 163,795,6-88,8--384,8 391,6

 / 6 Beruházások 136,2 384,8 -- 143,775,6-88,8--384,8 371,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 51,1 183,0 -- 47,1------183,0 145,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 5,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 42,6 40,0 -- 40,6------40,0 75,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 13,6 80,0 -- 25,4------80,0 62,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 28,9 81,8 -- 30,6------81,8 82,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- 20,020,0------ 20,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

10,0 -- -- 20,0-------- 20,0

BEVÉTELEK 2 436,1 2 672,9 -- 2 513,87,3-166,4--2 672,9 2 513,8

3 Közhatalmi bevételek 2 425,0 2 672,9 -- 2 487,8---185,1--2 672,9 2 487,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 425,0 2 672,9 -- 2 487,8------2 672,9 2 487,8

4 Működési bevételek 3,8 -- -- 15,4--15,4---- 15,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1,6 -- -- 3,4-------- 3,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,8 -- -- 2,9-------- 2,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,6 -- -- 1,7-------- 1,7

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,6 -- -- 2,8-------- 2,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,2 -- -- 4,6-------- 4,6

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 3,3-------- 3,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,3 -- -- 7,37,3------ 7,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

7,3 -- -- 7,3-------- 7,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 909,8 -- -- 1 186,41 186,4------ 1 186,4

8 Maradvány igénybevétele 909,8 -- -- 1 186,41 186,4------ 1 186,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 909,8 -- -- 1 186,41 186,4------ 1 186,4

Maradvány igénybevétele 909,8 -- -- 1 186,41 186,4------ 1 186,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 909,8 -- -- 1 186,4-------- 1 186,4

TÁMOGATÁSOK 91,6 77,0 -- 79,0--2,0--77,0 79,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 91,6 77,0 -- 79,0--2,0--77,0 79,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 91,6 77,0 -- 79,0--2,0--77,0 79,0

Központi, irányító szervi támogatás 91,6 77,0 -- 79,0--2,0--77,0 79,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 107,0 -- -- 127,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 186,5 -- -- -- -- -- -- -- 1 469,2

Pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )8

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )18

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség ( 08142 Párttevékenységek )18 1

KIADÁSOK 929,8 967,8 -- 967,8------967,8 967,8

1 Működési költségvetés 929,8 967,8 -- 967,8------967,8 967,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 929,8 967,8 -- 967,8------967,8 967,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 929,8 967,8 -- 967,8------967,8 967,8

Magyar Szocialista Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 2

KIADÁSOK 354,1 305,5 -- 305,5------305,5 305,5

1 Működési költségvetés 354,1 305,5 -- 305,5------305,5 305,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 354,1 305,5 -- 305,5------305,5 305,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 354,1 305,5 -- 305,5------305,5 305,5

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 3

KIADÁSOK 240,8 510,3 -- 331,5------510,3 510,3

1 Működési költségvetés 240,8 510,3 -- 331,5------510,3 510,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 240,8 510,3 -- 331,5------510,3 510,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 240,8 510,3 -- 331,5------510,3 510,3

Lehet Más a Politika ( 08142 Párttevékenységek )18 4

KIADÁSOK 195,1 217,9 -- 217,9------217,9 217,9

1 Működési költségvetés 195,1 217,9 -- 217,9------217,9 217,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 195,1 217,9 -- 217,9------217,9 217,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 195,1 217,9 -- 217,9------217,9 217,9

BEVÉTELEK 4,4 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,4 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,4 -- -- ---------- --

Kereszténydemokrata Néppárt ( 08142 Párttevékenységek )18 5

KIADÁSOK 168,8 180,4 -- 180,4------180,4 180,4

1 Működési költségvetés 168,8 180,4 -- 180,4------180,4 180,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 168,8 180,4 -- 180,4------180,4 180,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 168,8 180,4 -- 180,4------180,4 180,4

Együtt - A Korszakváltók Pártja ( 08142 Párttevékenységek )18 6

KIADÁSOK 45,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 45,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 45,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 45,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,4 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,4 -- -- ---------- --

Demokratikus Koalíció ( 08142 Párttevékenységek )18 7

KIADÁSOK 167,6 207,1 -- 206,7------207,1 207,1

1 Működési költségvetés 167,6 207,1 -- 206,7------207,1 207,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 167,6 207,1 -- 206,7------207,1 207,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 167,6 207,1 -- 206,7------207,1 207,1

BEVÉTELEK 8,2 -- -- 0,4-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 8,2 -- -- 0,4-------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8,2 -- -- 0,4-------- --

Párbeszéd Magyarországért Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 8

KIADÁSOK 90,0 91,0 -- 91,0------91,0 91,0

1 Működési költségvetés 90,0 91,0 -- 91,0------91,0 91,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 90,0 91,0 -- 91,0------91,0 91,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 90,0 91,0 -- 91,0------91,0 91,0

BEVÉTELEK 7,5 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 7,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 7,5 -- -- ---------- --

Magyar Liberális Párt ( 08142 Párttevékenységek )18 9

KIADÁSOK 23,6 -- -- ---------- --

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

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

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

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )28

Momentum Mozgalom ( 08142 Párttevékenységek )28 1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 25,8 44,3 -- 44,3------44,3 44,3

1 Működési költségvetés 25,8 44,3 -- 44,3------44,3 44,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 25,8 44,3 -- 44,3------44,3 44,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 25,8 44,3 -- 44,3------44,3 44,3

Magyar Kétfarkú Kutyapárt ( 08142 Párttevékenységek )28 2

KIADÁSOK 14,4 24,6 -- 24,6------24,6 24,6

1 Működési költségvetés 14,4 24,6 -- 24,6------24,6 24,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,4 24,6 -- 24,6------24,6 24,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14,4 24,6 -- 24,6------24,6 24,6

Pártalapítványok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )9

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )19

KIADÁSOK 551,5 1 468,9 -- 1 468,9------1 468,9 1 468,9

1 Működési költségvetés 551,5 1 468,9 -- 1 468,9------1 468,9 1 468,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 551,5 1 468,9 -- 1 468,9------1 468,9 1 468,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 551,5 1 468,9 -- 1 468,9------1 468,9 1 468,9

Táncsics Mihály Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )29

KIADÁSOK 187,2 359,3 -- 359,3------359,3 359,3

1 Működési költségvetés 187,2 359,3 -- 359,3------359,3 359,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 187,2 359,3 -- 359,3------359,3 359,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 187,2 359,3 -- 359,3------359,3 359,3

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )39

KIADÁSOK 270,2 702,4 -- 702,4------702,4 702,4

1 Működési költségvetés 270,2 702,4 -- 702,4------702,4 702,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 270,2 702,4 -- 702,4------702,4 702,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 270,2 702,4 -- 702,4------702,4 702,4

Ökopolisz Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )49

KIADÁSOK 70,7 212,6 -- 212,6------212,6 212,6

1 Működési költségvetés 70,7 212,6 -- 212,6------212,6 212,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 70,7 212,6 -- 212,6------212,6 212,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 70,7 212,6 -- 212,6------212,6 212,6

BEVÉTELEK 4,5 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,5 -- -- ---------- --

Barankovics István Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )59

KIADÁSOK 56,1 149,7 -- 149,7------149,7 149,7

1 Működési költségvetés 56,1 149,7 -- 149,7------149,7 149,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 56,1 149,7 -- 149,7------149,7 149,7
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 56,1 149,7 -- 149,7------149,7 149,7

Váradi András Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )89

KIADÁSOK 20,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 20,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20,7 -- -- ---------- --

Megújuló Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )99

KIADÁSOK 14,5 27,5 -- 27,4------27,5 27,5

1 Működési költségvetés 14,5 27,5 -- 27,4------27,5 27,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,5 27,5 -- 27,4------27,5 27,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14,5 27,5 -- 27,4------27,5 27,5

BEVÉTELEK 0,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- ---------- --

Liberális Magyarországért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )109

KIADÁSOK 2,1 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2,1 -- -- ---------- --

Új Köztársaságért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )119

KIADÁSOK 58,1 194,5 -- 194,5------194,5 194,5

1 Működési költségvetés 58,1 194,5 -- 194,5------194,5 194,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 58,1 194,5 -- 194,5------194,5 194,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 58,1 194,5 -- 194,5------194,5 194,5

Tartalék ( 08143 Alapítványi működés )129

KIADÁSOK -- 74,2 -- -------74,274,2 --

1 Működési költségvetés -- 74,2 -- -------74,274,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 74,2 -- -------74,274,2 --

Tartalékok -- 74,2 -- --------74,2 --

Savköpő Menyét Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )139

KIADÁSOK 8,1 41,3 -- 41,3------41,3 41,3

1 Működési költségvetés 8,1 41,3 -- 41,3------41,3 41,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8,1 41,3 -- 41,3------41,3 41,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8,1 41,3 -- 41,3------41,3 41,3

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )149

KIADÁSOK 7,2 -- -- 74,2----74,2-- 74,2

1 Működési költségvetés 7,2 -- -- 74,2----74,2-- 74,2
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,2 -- -- 74,2----74,2-- 74,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7,2 -- -- 74,2-------- 74,2

Kampányköltségek ( 08142 Párttevékenységek )10

KIADÁSOK 6 277,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 6 277,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6 277,5 -- -- ---------- --

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

3 009,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 268,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1,8 -- -- 38,3-------- --

4 Működési bevételek 1,8 -- -- 0,4-------- --

 / 8 Kamatbevételek 1,8 -- -- 0,4-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 37,9-------- --

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 37,9-------- --

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása ( X 1231 )11

Közszolgálati hozzájárulás ( 08139 Egyéb műsorszórási és kiadói tevékenységek (nem bontott) )111

KIADÁSOK 71 262,6 73 044,2 -- 73 061,2----17,073 044,2 73 061,2

1 Működési költségvetés 71 262,6 73 044,2 -- 73 061,2----17,073 044,2 73 061,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 71 262,6 73 044,2 -- 73 061,2----17,073 044,2 73 061,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 71 262,6 73 044,2 -- 73 061,2------73 044,2 73 061,2

Televíziós Film Mecenatúra támogatása ( 08132 Televíziós tevékenység )211

KIADÁSOK -- -- -- 7 000,0----7 000,0-- 7 000,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 6 900,0----6 900,0-- 6 900,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 6 900,0----6 900,0-- 6 900,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 6 900,0-------- 6 900,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( X 1231 )21

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( 01111 Államhatalom )121

KIADÁSOK 929,6 1 156,7 -- 1 339,3296,423,20,51 156,7 1 476,8

1 Működési költségvetés 880,9 1 131,7 -- 1 261,5206,42,90,51 131,7 1 341,5

 / 1 Személyi juttatások 620,7 747,4 -- 715,7-22,9--0,4747,4 724,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 608,3 727,4 -- 703,0------727,4 712,2

Külső személyi juttatások 12,4 20,0 -- 12,7------20,0 12,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

137,6 128,4 -- 141,514,8--0,1128,4 143,3
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 / 3 Dologi kiadások 120,9 255,9 -- 253,964,12,9--255,9 322,9

Készletbeszerzés 15,5 25,0 -- 32,8------25,0 38,5

Kommunikációs szolgáltatások 15,7 30,0 -- 50,3------30,0 51,2

Szolgáltatási kiadások 41,4 95,0 -- 78,9------95,0 101,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 29,7 42,0 -- 51,2------42,0 62,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 18,6 63,9 -- 40,7------63,9 69,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,7 -- -- 150,4150,4------ 150,4

Elvonások és befizetések 1,7 -- -- 150,4-------- 150,4

2 Felhalmozási költségvetés 48,7 25,0 -- 77,890,020,3--25,0 135,3

 / 6 Beruházások 47,2 25,0 -- 71,753,920,3--25,0 99,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése 5,8 1,7 -- 13,9------1,7 13,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2,6 -- -- 0,1-------- 0,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 22,9 9,0 -- 2,2------9,0 2,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5,9 9,0 -- 40,3------9,0 62,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 10,0 5,3 -- 15,2------5,3 21,0

 / 7 Felújítások 1,5 -- -- 1,11,1------ 1,1

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

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 0,9-------- 0,9

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,035,0------ 35,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 5,0-------- 35,0

BEVÉTELEK 29,6 -- -- 66,843,623,2---- 66,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 22,022,0------ 22,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 22,0-------- 22,0

3 Közhatalmi bevételek 0,3 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 0,3 -- -- 0,5-------- 0,5

4 Működési bevételek 18,2 -- -- 22,8--22,8---- 22,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1,5 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,4 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,7 -- -- 1,5-------- 1,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 1,8-------- 1,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 14,6 -- -- 19,5-------- 19,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 11,1 -- -- 21,221,2------ 21,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 11,1 -- -- 21,2-------- 21,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,30,4-0,1---- 0,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 0,3-------- 0,3
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 67,6 -- -- 252,8252,8------ 252,8

8 Maradvány igénybevétele 67,6 -- -- 252,8252,8------ 252,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 67,6 -- -- 252,8252,8------ 252,8

Maradvány igénybevétele 67,6 -- -- 252,8252,8------ 252,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 67,6 -- -- 252,8-------- 252,8

TÁMOGATÁSOK 1 085,2 1 156,7 -- 1 157,2----0,51 156,7 1 157,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 085,2 1 156,7 -- 1 157,2----0,51 156,7 1 157,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 085,2 1 156,7 -- 1 157,2----0,51 156,7 1 157,2

Központi, irányító szervi támogatás 1 085,2 1 156,7 -- 1 157,2----0,51 156,7 1 157,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 86,0 -- -- 97,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 252,8 -- -- -- -- -- -- -- 137,5

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( X 1231 )22

Egyenlő Bánásmód Hatóság ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )122

KIADÁSOK 383,0 343,5 -- 361,632,81,20,1343,5 377,6

1 Működési költségvetés 379,6 340,1 -- 357,431,91,20,1340,1 373,3

 / 1 Személyi juttatások 156,8 158,4 -- 155,8-0,1-0,10,1158,4 158,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 148,2 153,8 -- 151,2------153,8 153,3

Külső személyi juttatások 8,6 4,6 -- 4,6------4,6 5,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

32,1 29,8 -- 32,83,4----29,8 33,2

 / 3 Dologi kiadások 133,3 151,6 -- 167,427,51,3--151,6 180,4

Készletbeszerzés 3,0 3,6 -- 2,6------3,6 2,6

Kommunikációs szolgáltatások 10,9 13,3 -- 18,7------13,3 18,7

Szolgáltatási kiadások 86,8 97,3 -- 101,8------97,3 114,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 7,8 13,0 -- 13,6------13,0 13,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 24,8 24,4 -- 30,7------24,4 30,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 57,4 0,3 -- 1,41,1----0,3 1,4

Elvonások és befizetések 57,1 -- -- 1,1-------- 1,1

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 0,3 0,3 -- 0,3------0,3 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 3,4 3,4 -- 4,20,9----3,4 4,3

 / 6 Beruházások 3,4 3,4 -- 4,20,9----3,4 4,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 0,5 -- 0,3------0,5 0,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,9 0,5 -- 2,4------0,5 2,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,8 1,7 -- 0,6------1,7 0,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,7 0,7 -- 0,9------0,7 0,9

BEVÉTELEK 0,9 1,0 -- 2,2--1,2--1,0 2,2

3 Közhatalmi bevételek 0,3 0,5 -- 0,3---0,2--0,5 0,3

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 0,3 0,5 -- 0,3------0,5 0,3

4 Működési bevételek 0,5 0,5 -- 1,9--1,4--0,5 1,9
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 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 1,6-------- 1,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,5 0,5 -- 0,3------0,5 0,3

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 91,8 -- -- 32,832,8------ 32,8

8 Maradvány igénybevétele 91,8 -- -- 32,832,8------ 32,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 91,8 -- -- 32,832,8------ 32,8

Maradvány igénybevétele 91,8 -- -- 32,832,8------ 32,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 91,8 -- -- 32,8-------- 32,8

TÁMOGATÁSOK 323,1 342,5 -- 342,6----0,1342,5 342,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 323,1 342,5 -- 342,6----0,1342,5 342,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 323,1 342,5 -- 342,6----0,1342,5 342,6

Központi, irányító szervi támogatás 323,1 342,5 -- 342,6----0,1342,5 342,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 24,0 -- -- 24,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 32,8 -- -- -- -- -- -- -- 16,0

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( X 1231 )23

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ( 09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása )123

KIADÁSOK 8 636,6 8 713,2 -- 12 032,14 105,52 778,3--8 713,2 15 597,0

1 Működési költségvetés 8 288,8 8 297,7 -- 10 944,33 092,62 615,3--8 297,7 14 005,6

 / 1 Személyi juttatások 3 851,4 4 057,2 -- 5 082,2986,52 200,2--4 057,2 7 243,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 3 795,4 3 982,2 -- 4 984,6------3 982,2 7 116,3

Külső személyi juttatások 56,0 75,0 -- 97,6------75,0 127,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

836,2 867,3 -- 1 098,2244,7336,2--867,3 1 448,2

 / 3 Dologi kiadások 1 311,0 1 057,0 -- 1 716,71 073,029,7--1 057,0 2 159,7

Készletbeszerzés 76,9 65,7 -- 73,1------65,7 98,1

Kommunikációs szolgáltatások 328,5 136,4 -- 312,9------136,4 422,1

Szolgáltatási kiadások 512,4 492,1 -- 817,8------492,1 974,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 112,5 96,8 -- 144,2------96,8 199,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 280,7 266,0 -- 368,7------266,0 465,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 290,2 2 316,2 -- 3 047,2788,449,2--2 316,2 3 153,8

Nemzetközi kötelezettségek 11,2 11,4 -- 11,9------11,4 18,9

Elvonások és befizetések 2 272,1 2 304,8 -- 2 954,1------2 304,8 2 954,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,2 -- -- 13,3-------- 13,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2,7 -- -- 67,9-------- 167,5

2 Felhalmozási költségvetés 347,8 415,5 -- 1 087,81 012,9163,0--415,5 1 591,4

 / 6 Beruházások 264,7 395,5 -- 745,3607,438,1--395,5 1 041,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése 161,1 180,0 -- 306,0------180,0 406,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 11,4 -- 68,1------11,4 68,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 38,4 80,0 -- 111,0------80,0 183,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8,9 40,0 -- 116,8------40,0 181,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 56,3 84,1 -- 143,4------84,1 202,0

 / 7 Felújítások 55,0 -- -- 325,0424,838,1---- 462,9

Ingatlanok felújítása 43,3 -- -- 255,4-------- 364,0

Informatikai eszközök felújítása -- -- -- 0,5-------- 0,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11,7 -- -- 69,1-------- 98,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,1 20,0 -- 17,5-19,386,8--20,0 87,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

28,1 20,0 -- 17,5------20,0 87,5

BEVÉTELEK 10 248,3 8 713,2 -- 11 513,622,12 778,3--8 713,2 11 513,6

3 Közhatalmi bevételek 10 134,9 8 649,7 -- 11 428,0--2 778,3--8 649,7 11 428,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 10 134,9 8 649,7 -- 11 428,0------8 649,7 11 428,0

4 Működési bevételek 68,2 63,5 -- 63,5------63,5 63,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke -- -- -- 10,8-------- 10,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 46,8 50,0 -- 36,9------50,0 36,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 12,9 13,5 -- 10,5------13,5 10,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,2 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 7,3 -- -- 5,3-------- 5,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 26,1 -- -- 5,15,1------ 5,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 26,1 -- -- 5,1-------- 5,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19,1 -- -- 17,017,0------ 17,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

19,1 -- -- 17,0-------- 17,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 471,5 -- -- 4 083,44 083,4------ 4 083,4

8 Maradvány igénybevétele 2 471,5 -- -- 4 083,44 083,4------ 4 083,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 471,5 -- -- 4 083,44 083,4------ 4 083,4

Maradvány igénybevétele 2 471,5 -- -- 4 083,44 083,4------ 4 083,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 471,5 -- -- 4 083,4-------- 4 083,4

TÁMOGATÁSOK 0,2 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 0,2 -- -- ---------- --

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 333,0 -- -- 329,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 083,4 -- -- -- -- -- -- -- 3 564,9

Nemzeti Választási Iroda ( X 1231 )24

Nemzeti Választási Iroda ( 01111 Államhatalom )124

KIADÁSOK 6 354,6 1 212,7 -- 9 358,13 534,26 700,08,01 212,7 11 454,9

1 Működési költségvetés 4 788,4 1 162,7 -- 7 307,61 719,26 212,78,01 162,7 9 102,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 1 Személyi juttatások 852,3 659,6 -- 937,515,1331,96,8659,6 1 013,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 686,5 626,6 -- 773,7------626,6 835,5

Külső személyi juttatások 165,8 33,0 -- 163,8------33,0 177,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

184,4 126,6 -- 187,531,346,71,2126,6 205,8

 / 3 Dologi kiadások 3 751,7 376,5 -- 6 182,61 672,85 834,1--376,5 7 883,4

Készletbeszerzés 558,7 20,5 -- 1 337,3------20,5 1 489,6

Kommunikációs szolgáltatások 1 118,0 23,0 -- 1 809,4------23,0 2 686,7

Szolgáltatási kiadások 1 416,0 229,0 -- 1 938,1------229,0 2 229,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 9,3 3,0 -- 14,1------3,0 20,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 649,7 101,0 -- 1 083,7------101,0 1 456,7

2 Felhalmozási költségvetés 1 566,2 50,0 -- 2 050,51 815,0487,3--50,0 2 352,3

 / 6 Beruházások 1 566,2 50,0 -- 2 046,51 811,0487,3--50,0 2 348,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése 994,0 -- -- 663,9-------- 883,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 30,2 17,5 -- 909,3------17,5 924,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 209,0 19,0 -- 38,2------19,0 44,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 333,0 13,5 -- 435,1------13,5 496,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,04,0------ 4,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 386,6 -- -- 45,23,142,2---- 45,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 320,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

320,9 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 29,3 -- -- 20,8--20,8---- 20,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 29,3 -- -- 20,8-------- 20,8

4 Működési bevételek 16,5 -- -- 10,3--10,3---- 10,3

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 15,8 -- -- 10,3-------- 10,3

5 Felhalmozási bevételek 16,9 -- -- 11,0--11,1---- 11,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 16,9 -- -- 11,0-------- 11,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3,0 -- -- 3,13,1------ 3,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 046,4 -- -- 3 531,13 531,1------ 3 531,1

8 Maradvány igénybevétele 3 046,4 -- -- 3 531,13 531,1------ 3 531,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 046,4 -- -- 3 531,13 531,1------ 3 531,1

Maradvány igénybevétele 3 046,4 -- -- 3 531,13 531,1------ 3 531,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 046,4 -- -- 3 531,1-------- 3 531,1

TÁMOGATÁSOK 6 452,9 1 212,7 -- 7 878,5--6 657,88,01 212,7 7 878,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 452,9 1 212,7 -- 7 878,5--6 657,88,01 212,7 7 878,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 452,9 1 212,7 -- 7 878,5--6 657,88,01 212,7 7 878,5

Központi, irányító szervi támogatás 6 452,9 1 212,7 -- 7 878,5--6 657,88,01 212,7 7 878,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 72,0 -- -- 74,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 531,3 -- -- -- -- -- -- -- 2 096,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )224

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

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )224 1

KIADÁSOK 420,4 458,0 -- 27,4---149,7--458,0 308,3

1 Működési költségvetés 420,4 458,0 -- 27,4---149,7--458,0 308,3

 / 3 Dologi kiadások 1,4 -- -- 0,1--1,0---- 1,0

Szolgáltatási kiadások 1,4 -- -- 0,1-------- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 419,0 458,0 -- 27,3---150,7--458,0 307,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 419,0 458,0 -- 27,3------458,0 307,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 314,2 -- -- 28,4--28,4---- 28,4

8 Maradvány igénybevétele 314,2 -- -- 28,4--28,4---- 28,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 314,2 -- -- 28,4--28,4---- 28,4

Maradvány igénybevétele 314,2 -- -- 28,4--28,4---- 28,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 314,2 -- -- 28,4-------- 28,4

TÁMOGATÁSOK 134,7 458,0 -- 279,9---178,1--458,0 279,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 134,7 458,0 -- 279,9---178,1--458,0 279,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 134,7 458,0 -- 279,9---178,1--458,0 279,9

Központi, irányító szervi támogatás 134,7 458,0 -- 279,9---178,1--458,0 279,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 28,5 -- -- -- -- -- -- -- 280,9

A választási rendszerek működtetése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 2

KIADÁSOK 8,3 1 500,0 -- 0,5---1 291,4--1 500,0 208,6

1 Működési költségvetés 8,3 1 200,0 -- 0,5---995,0--1 200,0 205,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8,3 1 200,0 -- 0,5---995,0--1 200,0 205,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 8,3 1 200,0 -- --------1 200,0 204,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,5-------- 0,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 300,0 -- -----296,4--300,0 3,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 300,0 -- -----296,4--300,0 3,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 300,0 -- --------300,0 3,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,3 -- -- ---------- --

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

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,3 -- -- ---------- --

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

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,3 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

TÁMOGATÁSOK -- 1 500,0 -- 208,6---1 291,4--1 500,0 208,6

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 500,0 -- 208,6---1 291,4--1 500,0 208,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 500,0 -- 208,6---1 291,4--1 500,0 208,6

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 500,0 -- 208,6---1 291,4--1 500,0 208,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 208,1

2018. évi országgyűlési képviselőválasztás ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )224 3

KIADÁSOK 3 554,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 3 554,4 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 12,8 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 12,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 541,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 541,6 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 3 554,4 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 554,4 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 554,4 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 3 554,4 -- -- ---------- --

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

2019. évi Európai Paralmenti képviselőválasztás és a Helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 
nemzetiségi önkomrányzati képviselők választása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )

224 4

KIADÁSOK -- 15 485,0 -- 7 789,3---5 412,9--15 485,0 10 072,1

1 Működési költségvetés -- 14 917,0 -- 7 789,3---5 220,3--14 917,0 9 696,7

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 27,4--28,9---- 28,9

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 27,4-------- 28,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 14 917,0 -- 7 761,9---5 249,2--14 917,0 9 667,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 14 917,0 -- 7 761,9------14 917,0 9 667,8

2 Felhalmozási költségvetés -- 568,0 -- -----192,6--568,0 375,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 568,0 -- -----192,6--568,0 375,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 568,0 -- --------568,0 375,4

TÁMOGATÁSOK -- 15 485,0 -- 10 072,1---5 412,9--15 485,0 10 072,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 15 485,0 -- 10 072,1---5 412,9--15 485,0 10 072,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 15 485,0 -- 10 072,1---5 412,9--15 485,0 10 072,1

Központi, irányító szervi támogatás -- 15 485,0 -- 10 072,1---5 412,9--15 485,0 10 072,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2 282,8

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( X 1231 )25

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala ( 01111 Államhatalom )125

KIADÁSOK 848,0 1 158,2 -- 1 159,4222,16,60,51 158,2 1 387,4

1 Működési költségvetés 755,1 1 137,2 -- 940,8-124,46,60,51 137,2 1 019,9

 / 1 Személyi juttatások 397,1 694,6 -- 528,1-154,0--0,4694,6 541,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 344,9 399,6 -- 440,1------399,6 441,1

Külső személyi juttatások 52,2 295,0 -- 88,0------295,0 99,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

90,5 131,6 -- 116,7-15,0--0,1131,6 116,7

 / 3 Dologi kiadások 267,5 311,0 -- 296,044,66,6--311,0 362,2

Készletbeszerzés 9,1 10,8 -- 11,9------10,8 11,9

Kommunikációs szolgáltatások 23,8 15,0 -- 21,7------15,0 35,9

Szolgáltatási kiadások 151,2 173,0 -- 181,2------173,0 201,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 15,6 16,0 -- 20,7------16,0 23,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 67,8 96,2 -- 60,5------96,2 89,4

2 Felhalmozási költségvetés 92,9 21,0 -- 218,6346,5----21,0 367,5

 / 6 Beruházások 63,8 21,0 -- 63,645,9----21,0 66,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése 34,4 -- -- 34,8-------- 38,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11,3 16,5 -- 7,9------16,5 7,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8,8 -- -- 14,1-------- 14,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,3 4,5 -- 6,8------4,5 6,8

 / 7 Felújítások 29,1 -- -- 155,0300,6------ 300,6

Ingatlanok felújítása 22,9 -- -- 122,0-------- 236,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6,2 -- -- 33,0-------- 63,9

BEVÉTELEK 10,4 -- -- 7,40,86,6---- 7,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,7 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 6,0 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

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

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,4 -- -- 2,3-------- 2,3

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,1 -- -- ---------- --

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,7 -- -- 0,80,8------ 0,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,7 -- -- 0,8-------- 0,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 201,4 -- -- 221,3221,3------ 221,3

8 Maradvány igénybevétele 201,4 -- -- 221,3221,3------ 221,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 201,4 -- -- 221,3221,3------ 221,3

Maradvány igénybevétele 201,4 -- -- 221,3221,3------ 221,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 201,4 -- -- 221,3-------- 221,3

TÁMOGATÁSOK 857,5 1 158,2 -- 1 158,8----0,51 158,2 1 158,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 857,5 1 158,2 -- 1 158,8----0,51 158,2 1 158,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

I.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 857,5 1 158,2 -- 1 158,8----0,51 158,2 1 158,7

Központi, irányító szervi támogatás 857,5 1 158,2 -- 1 158,8----0,51 158,2 1 158,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 53,0 -- -- 59,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 221,3 -- -- -- -- -- -- -- 228,1

818



Szerkezeti változás a 2019. évben

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

09/14/00/00 Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány (377262) Új elem

Indoklás: Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány támogatásának biztosításáról szóló 
1018/2019. (I. 31.) Korm. határozat alapján került kiegészítésre a 14. Indítsuk Be 
Magyarországot Alapítvány alcímmel a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 9. 
Pártalapítványok támogatása cím.

10/00/00/00 Kampányköltségek (343484) Új elem

Indoklás: A 2018. évi kampányköltségek előirányzat terhére az egyéni jelöltek részére 
folyósított támogatásokból a NAV általi végrehajtásokból történő befizetések.

11/02/00/00 Televíziós Film Mecenatúra támogatása (379306) Új elem

Indoklás: A Televíziós Film Mecenatúra támogatását a médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 209. § (1) bekezdése 
alapján külön törvény rögzíti. A Magyarország központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet Országgyűlés fejezete a Televíziós Film 
Mecenatúra támogatása alcímen 3,5 milliárd forintot irányzott elő. A Televíziós 
Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről szóló 2019. évi XXV. törvény a 
Televíziós Film Mecenatúra támogatását 7000,0 millió forintban rögzítette. 
Tekintettel arra, hogy törvényben rögzített teljes fedezet nem állt az előirányzaton 
rendelkezésre a hiányzó 3500,0 millió forint a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és 
az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére 
kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal kerül biztosításra. 
Fentiek alapján az előirányzat 7000,0 millió forint összegben teljesült 2019. évben.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 103 145 2004

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

370 767 09915

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 193 547 70413

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

2 163 286 695192

I.  besorolási osztály összesen 5 408 662 750797

II.  besorolási osztály összesen 810 976 806164

III.  besorolási osztály összesen 49 561 30715

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

9 099 947 5611 200

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

78 873 9823

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

48 167 7174

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

105 309 45711

I.  besorolási osztály összesen 384 260 37046

II.  besorolási osztály összesen 1 806 587 758339

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 2 423 199 284403

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 070 369 374154

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

842 125 580166

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

819 792 580188

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

12 803 6002

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 2 745 091 134510

országgyűlési képviselő 4 495 136 547210

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 44 656 2602

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 25 137 0174

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 4 564 929 824216

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 18 833 167 8032 329

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

02 323

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 02 424

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0114

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 073

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

02 329
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

I.  fejezet

I. ORSZÁGGYŰLÉS

1 1 Országgyűlés hivatali szervei

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 28 400 0001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

120 722 0005

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 115 602 9046

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

818 843 32853

I.  besorolási osztály összesen 2 518 346 119291

II.  besorolási osztály összesen 571 845 121106

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

4 173 759 472462

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

949 386 151135

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

647 753 948125

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

701 078 813160

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 2 298 218 912420

országgyűlési képviselő 4 495 136 547210

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 44 656 2602

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 25 137 0174

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 4 564 929 824216

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 11 036 908 2081 098

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 109

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 165

Üres álláshelyek száma az időszak végén 54

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 41

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 098

2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

115 596 69515

I.  besorolási osztály összesen 285 330 28962

II.  besorolási osztály összesen 54 017 14220

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

454 944 12697

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6 000 0001

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

6 508 4983

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 554 0002

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 16 062 4986

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 471 006 624103

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

102
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

I.  fejezet

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 104

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 1

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

103

3 Országgyűlési Őrség

I.  besorolási osztály összesen 53 771 4729

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

53 771 4729

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

78 873 9823

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

48 167 7174

NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-
helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, 
osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, 
főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

105 309 45711

I.  besorolási osztály összesen 384 260 37046

II.  besorolási osztály összesen 1 806 587 758339

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 2 423 199 284403

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

25 547 6236

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 25 547 6236

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 2 502 518 379418

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

418

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 422

Üres álláshelyek száma az időszak végén 31

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 31

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

418

5 1 Közbeszerzési Hatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

70 289 7003

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

188 913 18418

I.  besorolási osztály összesen 488 736 47878

II.  besorolási osztály összesen 8 512 6522

III.  besorolási osztály összesen 37 532 13111

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

793 984 145112

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

59 989 3048

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

37 021 0535

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

9 719 0802

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 106 729 43715
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

I.  fejezet

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 900 713 582127

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

131

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 142

Üres álláshelyek száma az időszak végén 28

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

127

21 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 907 6001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 966 4001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

167 183 22720

I.  besorolási osztály összesen 247 534 24155

II.  besorolási osztály összesen 541 6891

III.  besorolási osztály összesen 12 029 1764

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

457 162 33382

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

68 180 74915

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 68 180 74915

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 525 343 08297

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

98

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 105

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

97

22 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 17 907 6001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 11 966 4001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

33 945 5005

I.  besorolási osztály összesen 56 008 30115

II.  besorolási osztály összesen 3 756 0771

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

123 583 87823

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 036 0001

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 3 036 0001

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 126 619 87824

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

24

23 1 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 38 930 0001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

139 617 7994

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

653 977 66156
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

I.  fejezet

I.  besorolási osztály összesen 1 403 175 586222

II.  besorolási osztály összesen 154 383 42328

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

2 390 084 469311

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

5 771 7001

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

84 062 46315

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

8 676 3152

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 98 510 47818

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 2 488 594 947329

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

333

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 349

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

329

24 1 Nemzeti Választási Iroda

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

15 555 6001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 27 573 6002

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

106 646 43414

I.  besorolási osztály összesen 255 747 66241

II.  besorolási osztály összesen 12 352 5184

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

417 875 81462

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

9 974 0291

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

46 524 24911

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 56 498 27812

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 474 374 09274

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

72

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 74

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

74

25 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

12 615 6001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 38 404 8004

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

78 180 66611

I.  besorolási osztály összesen 100 012 60224

II.  besorolási osztály összesen 5 568 1842

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

234 781 85242
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

I.  fejezet

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

39 248 1908

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

20 255 3697

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

12 803 6002

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 72 307 15917

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 307 089 01159

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

60

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 63

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

59
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A Köztársasági Elnökség fejezet és a hozzá rendelt fejezetet irányító szerv – a Köztársasági 
Elnöki Hivatal (a továbbiakban: KEH) – a beszámolási időszakban ellátta mindazokat a 
feladatokat, amelyeket Magyarország Alaptörvénye, a kapcsolódó törvények és egyéb 
jogszabályok, a Köztársasági Elnöki Hivatal Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzata előírt. 
 
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
 

Megnevezés 2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019 évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás 2257,3 2529,1 2529,1 2622,4 2594,9 115,0  99,0 
ebből:  Személyi 

juttatás 
1368,2 841,4 841,4 1467,6 1467,5 107,3 100,0 

Bevétel 
 

10,4  - - 3,5 3,5 33,7 100,0 

Támogatás 2293,5 2529,1 2529,1 2410,5 2410,5 105,1 100,0 
Költségvetési 
maradvány  

161,8  - - 208,4 208,4 128,8 100,0 

Létszám (fő)  72 - -  76 - - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
                                                                                          millió forintban egy tizedessel  fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támoga-
tás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Lét- 
szám 
eng. 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2529,1 – 2529,1 841,4 88 
Módosítások jogcímenként      
 
1. Pótelőirányzat: 
      A Kormány 1104/2019. (III.8.)  
      Korm.határozata a Rendkívüli 
      kormányzati intézkedések  
      jogcímcsoport terhére átcsoportosítás 
      az Állami kitüntetésekre 
 
      A PM/5694-2/2019. számú irata 
      alapján a kötelező legkisebb 
      munkabér és a garantált bérminimum 
      2019. évi emelése miatti többlet 

 
A PM/7056-3/2019.számú irata a 
központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításáról 

 
 
 
 
 
 

173,2 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

0,1 

  
 
 
 
 
 

173,2 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 
 
 

173,2 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 
 

0,1 
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2. Fejezetek közötti előirányzat  
     átcsoportosítás: 
    
    Az államfői protokollal kapcsolatos 
    feladatok ellátásához a Külgazdasági    
    és Külügyminisztériumhoz a 2018. évi  
    L. tv. 21. § (1) bekezdése alapján 
    történt előirányzat-átcsoportosítás.             
    
    Az államfői protokollal kapcsolatos 
    feladatok ellátásához a Honvédelmi  
    Minisztériumhoz a 2018. évi  
    L. tv. 21. § (1) bekezdése alapján 
    történt előirányzat-átcsoportosítás 

 
 
 
 
 
 
 
 

-237,1 
 
 
 
 

-55,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-237,1 
 
 
 
 

-55,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   Fejezeten belüli fejezeti hatáskörű 
       átcsoportosítás a Magyarország 
       2019. évi központi költségvetéséről 
       szóló 2018. évi L. tv. 21. § (1) 
       bekezdés alapján.    
 
      Kiemelt előirányzatokon belüli  
      előirányzat átcsoportosítás    
                                    

    
 
 

458,8 
 
 

       
          -29,5 

 

4.   Előző évi költségvetési maradvány 
igénybevétele. 

208,4 208,4  23,4  

5.  Működési és felhalmozási bevételi  
     többlet.            

3,5 3,5            

Módosítások összesen: 93,3 211,9 -118,6  626,2  
 

2019. évi módosított előirányzat: 2622,4 211,9 2410,5 1467,6 88    
 
A Köztársasági Elnökség fejezet 2019. évi eredeti előirányzatát a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény biztosította. 
 
A pénzügyi keretek – pótelőirányzattal, a bevételi többletekkel és az előző évi költségvetési 
maradvánnyal együtt – biztosították a folyamatos működést, az alapfeladatok ellátását.     
A fejezet biztosította a szükséges forrásokat a belső kontrollrendszer működtetéséhez és a belső 
ellenőrzés működéséhez. Belső szabályzatokkal megteremtette a gazdálkodás és szakmai 
tevékenység folyamataiba épített vezetői és munkatársi ellenőrzést, valamint a belső ellenőrzés 
hatékony működését. 
 
1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal 
Törzskönyvi azonosító: 300025 
Honlap címe: www.keh.hu 
 

Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. 
évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt feladatai ellátása során a 
Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.  
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A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata 
teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és 
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – közreműködik a köztársasági elnök 
hatásköreinek gyakorlásában:   
− közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban 

meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz kapcsolódóan 
előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik az egyes 
köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről;  

− kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal; 
− ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és 

humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal 
szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságra hozataláról;  

− fenntartja és üzemelteti a Sándor-palotát és a köztársasági elnöki rezidenciát;  
− ellátja a köztársasági elnök közcélú felajánlásaival és adományaival kapcsolatos teendőket;  

− előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak 
lebonyolításáért, közreműködik az állami kitüntetések, díjak köztársasági elnök általi 
adományozásának előkészítésében, gondoskodik az átadás megszervezéséről;  

− közreműködik a hivatalos szerveket, médiát, állampolgárokat érintő kapcsolattartásban, 
tájékoztatásban, levelezésben; 

− ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat; 
− közreműködik a köztársasági elnök belföldi és külföldi programjainak előkészítésében, 

lebonyolításában;  
− közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének 

előkészítésében, megszervezésében; 
− ellátja a köztársasági elnök által kijelölt feladatokat.   

Az előirányzatok a következőképpen alakultak: 

1. cím Köztársasági Elnöki Hivatal 
 

Megnevezés 2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2156,7 1543,6 1543,6   2496,8 2495,6 115,7 99,9 

ebből:  Személyi 
juttatás 

1368,2 841,4 841,4 1467,6 1467,5 107,3 100,0 

Bevétel 10,4 - - 3,5 3,5 33,7 100,0 

Támogatás 2194,2 1543,6 1543,6 2311,2 2311,2 105,3 100,0 

Költségvetési 
maradvány  

 
134,2 

- - 
 

182,1 
 

182,1 
 

135,7 
 

100,0 

Létszám (fő)      72            76   
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 
                                                                                                     millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1543,6 – 1543,6 841,4 

Módosítások jogcímenként     
 
1. Pótelőirányzat: 

 
      A PM/5694-2/2019. számú irata 
      alapján a kötelező legkisebb 
      munkabér és a garantált bérminimum 
      2019. évi emelése miatti többlet 

 
A PM/7056-3/2019. számú irata a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
2019. évi kompenzációjához szükséges 
támogatással összefüggő előirányzat-
átcsoportosításáról 

  
2. Fejezeti kezelésű előirányzat fejezeten  
    belüli átcsoportosítása: 
 
    Állami kitüntetések sorról előirányzat- 
    átcsoportosítás a 2018. évi L. törvény  
    21. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 
    
    Államfői Protokoll kiadásai sorról 
    előirányzat-átcsoportosítás a 2018. évi L. 
    törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja  
    alapján.  
      
3. Kiemelt előirányzatokon belüli intézményi  
    hatáskörű előirányzat átcsoportosítás miatt 
 

 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 

0,1 
 
 
 
 
 
 

609,7 
 
  
 

157,6 

  
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 

0,1 
 
 
 
 
 
 

609,7 
 
 
 

157,6 

 
 
 
 
 
 

0,2 
 
 
 
 

0,1 
 
 
 
 
 
 

543,6 
 
 
 

88,4 
 
 
 

-29,5 

4. Előző évi költségvetési maradvány  
    igénybevétele. 

 
182,1 

 
182,1 

  
23,4 

5. Működési és felhalmozási bevételi többlet  
   (kártérítések díja, továbbszámlázott 
   szolgáltatás, működési célú támogatások,  
   felhalmozási célú átvett pénzeszköz) 

 
3,5 

 
3,5 

  

Módosítások összesen: 953,2 185,6 767,6 626,2 

2019. évi módosított előirányzat: 2496,8 185,6 2311,2 1467,6 
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A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához 
Kormányhatározattal biztosított pótelőirányzattal az elszámolás határidőre megtörtént. Az 
Állami kitüntetések és az Államfői Protokoll kiadásai fejezeti kezelésű előirányzatok 
átcsoportosítása a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz felügyeleti szerv hatáskörében történt. 
Kiemelt előirányzatonként a kiadások a következők szerint teljesültek: 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 841,4 millió forint, a módosított előirányzat 
1 467,6 millió forint, a teljesített kiadás 1467,5  millió forint volt. Az előirányzat 
módosításokon belül a legnagyobb tételt (543,6 millió forint) az Állami kitüntetések fejezeti 
kezelésű előirányzatról történő előirányzat átcsoportosítása jelentette. A személyi juttatások 
között számoltuk el a Köztársasági Elnöki Hivatal alkalmazottainak rendszeres és nem 
rendszeres személyi juttatását, a külső megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díját, a 
Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalom összegét, valamint a reprezentáció  kiadásait. A 
költségvetési maradvány 0,1 millió forint,  

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
164,1 millió forint, a módosított előirányzat 198,6 millió forint, teljesítése 198,6 millió forint, 
amely a járulékköteles személyi juttatások felhasználása, valamint a fizetendő szociális 
hozzájárulási adó és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó függvényében alakult.  

A beszámolási időszakban a Hivatal  átlagos statisztikai állományi létszáma 76 fő. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 481,5 millió forint, a módosított előirányzat 
688,0 millió forint, a teljesítés 686,9 millió forint volt. A kiadási megtakarítás összege 
1,1 millió forint. A dologi kiadásokon belül változatlanul a legjelentősebb tételek az épület 
üzemeltetésére, a külföldi kiküldetésre valamint a kitüntetési készlet vásárlására fordított 
összegek.  

Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata és a teljesített kiadás is 1,0 millió 
forint. 

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 3,0 millió forint, a módosított előirányzat 0,2 millió 
forint és a teljesítése is 0,2 millió forint. 

Az intézményi felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 51,6 millió forint, a módosított 
előirányzat 141,4 millió forint és a teljesített kiadás is 141,4 millió forint.  

A dolgozók lakásvásárlás támogatásban, kölcsönben 2019-ben nem részesültek. A 2,0 millió 
forint eredeti előirányzat átcsoportosításra került a felhalmozási kiadásokra.  

A 2019. évi  költségvetési maradvány 1,2 millió forint. A keletkezett  költségvetési 
maradványból: 

− az áthúzódó kötelezettségek teljesítésre 0,01 millió forint,  
− a kötelezettségvállalással nem terhelt  költségvetési maradvány 1,19 millió forint.  

 
A 2018. évi  költségvetési maradvány 182,1 millió forint jóváhagyása megtörtént az alábbiak 
szerint: 

− a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványra 181,3 millió forint, az áthúzódó 
kötelezettségekből 181,1 millió forint előirányzat teljesítése 2019. június 30-ig megtörtént, 
és a 0,2 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás befizetése a meghiúsulást követően 
megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alap javára, 

− a kötelezettségvállalással nem terhelt 0,8 millió forint költségvetési maradvány befizetése 
az éves költségvetési beszámoló Kincstár általi elfogadást követő tíz munkanapon  belül 
megtörtént a Központi Maradványelszámolási Alap javára.  
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2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Állami kitüntetések 

A 2018. évi L. törvény szerinti 436,5 millió forint előirányzat és a 1104/2019. (III.8.) 
Kormányhatározat alapján a  Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó jutalomra biztosított 
173,2 millió forint átcsoportosításra került a KEH-hez. A Köztársasági Elnöki Hivatalnál 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 39,5 millió forint felhasználása miatt, a 
módosított előirányzat 649,2 millió forint.  

 Az Állami kitüntetések előirányzat felhasználása, a Köztársasági Elnöki Hivatal címen az 
alábbiak szerint történt: 
− A személyi juttatásokra átcsoportosított 370,4 millió forint eredeti előirányzat és a  

Kormányhatározat alapján biztosított 173,2 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. A 
személyi kiadások teljesítése 542,4 millió forint, ebből a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó 
jutalom 537,2 millió forint. 2019. március 15-e alkalmából, 1 főnek Kossuth Nagydíjat, 16 
főnek egyéni Kossuth-díjat, 16 főnek egyéni Széchenyi-díjat adományoztak. A díjjal járó 
jutalom összege a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény alapján 
a bérből és a fizetésből élők előző évi - a Központi Statisztikai Hivatal által számított - 
országos szintű nettó nominál átlagkeresetének hatszorosa 15,8  millió forint, a Nagydíj 
ennek kétszerese 31,6 millió forint.   

− A munkaadókat terhelő járulékok kiadás teljesítése 1,7 millió forint.  
− A dologi kiadások teljesítése 99,6 millió forint, ebből 34,0 millió forint előző évről 

áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítése. A kiadások a Kossuth- és Széchenyi-díjjal járó 
emlékszobrok és jelvények készítésére, a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt, 
valamint a kitüntetésekkel járó mappák és díszdobozok elkészítésére, illetve az átadási 
ceremóniák ünnepélyes körülményeinek megteremtésére került felhasználásra.  

− A kitüntetések gyártásához szükséges verőtő az előző évről áthúzódó kötelezettség 
teljesítése 5,5 millió forint.  

 
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai 
 
A 2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat 73,0 millió forint. A köztársasági elnök 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 14/A. §-a alapján a 73,0  millió 
forint  felhasználásra került. A támogatás 48 kedvezményezett részére került átutalásra. 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 74,3 73,0 73,0 73,0 73,0 98,3 100,0 
ebből:  
személyi 
juttatás 

              

Bevétel               

Támogatás 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 100,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

 
 1,3 

 
– 

   
  

  
 

  
 

Létszám (fő)              
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Előirányzatok teljesítése kedvezményezettenként 
millió forintban, egy tizedessel 

 
Megnevezés 

 
Kiadás 

Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma (48 db)       
 - más fejezet intézménye (2 db)                     6,0                    6,0 
 - alapítvány (21 db) 34,9   34,9 
 - nonprofit társaság (18 db) 21,5               21,5 
 - gazdasági társaság (1 db) 0,2   0,2 
 - önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 2,0   2,0 
 - magánszemély (1 db) 2,0   2,0 
 - egyéb (4 db külföldi) 6,4   6,4 
Összes kifizetés 73,0                 73,0 

 
 
Államf ői Protokoll kiadásai  
 
− A 2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat 449,7 millió forint, az előző évről 

áthúzódó kötelezettségvállalás 12,6 millió forint és a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány 0,8 millió forint. 

− Az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumhoz a 2018. évi L. tv. 21. § (1)  bekezdés c) pontja alapján történt a 
237,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás. A Honvédelmi Minisztériumhoz 2018. évi 
L. tv. 21. § (1)  bekezdés d) pontja alapján történt 55,0 millió forint előirányzat 
átcsoportosítás.  Fejezeten belüli átcsoportosítás történt a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz a 
2018. évi L. tv. 21. § (1)  bekezdés b) pontja alapján 157,6 millió forint összegben. Az 
előirányzat teljesítése 170,6 millió forint, ebből előző évről áthúzódó kötelezettségvállalás 
teljesítése 13,4 millió forint.  A személyi juttatásokra 61,9 millió forint, a munkaadót 
terhelő járulékokra  4,6 millió forint, a dologi kiadásokra 103,3 millió forint és egyéb 
működési kiadásokra 0,8 millió forint került felhasználásra a Köztársasági Elnöki 
Hivatalnál. A kötelezettségvállalás nem terhelt maradvány 0,4 millió forint. 
 

 
Fejezeti tartalék 
 
A 2018. évi L. törvény szerinti eredeti előirányzat 26,3 millió forint és a módosított előirányzat 
52,6 millió forint, az előirányzat teljesítése 26,3 millió forint.  

 

Előirányzat-módosítások levezetése  
 
                                                                                              millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 26,3   26,3 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként   

Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradvány igénybevétele 

26,3   26,3 

2019. évi módosított előirányzat 52,6   52,6 
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A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 26,3 millió forint költségvetési maradvány 
befizetése az éves beszámoló Kincstár általi elfogadását követő tíz munkanapon belül 
megtörtént a Központi Maradvány Alap javára.  

A 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 26,3 millió forint. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

KIADÁSOK 2 257,3 2 529,1 -- 2 594,9184,5-264,7173,52 529,1 2 622,4

1. Költségvetési szerv 2 156,7 1 543,6 -- 2 495,6184,5768,40,31 543,6 2 496,8

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 368,2 841,4 -- 1 467,5-6,1632,00,3841,4 1 467,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 204,4 164,1 -- 198,629,35,2--164,1 198,6

01/03  Dologi kiadások 507,6 481,5 -- 686,975,5131,0--481,5 688,0

01/05  Egyéb működési célú kiadások 2,6 -- -- 1,01,0------ 1,0

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

02/06  Beruházások 66,0 51,6 -- 141,489,60,2--51,6 141,4

02/07  Felújítások 6,1 3,0 -- 0,2-2,8----3,0 0,2

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,8 2,0 -- ---2,0----2,0 --

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 100,6 985,5 -- 99,3---1 033,1173,2985,5 125,6

100,6 985,5 -- 99,3---1 033,1173,2985,5 125,6

BEVÉTELEK 10,4 -- -- 3,52,41,1---- 3,5

1. Költségvetési szerv 10,4 -- -- 3,52,41,1---- 3,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 161,8 -- -- 208,4182,126,3---- 208,4

1. Költségvetési szerv 134,2 -- -- 182,1182,1------ 182,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 27,6 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

TÁMOGATÁSOK 2 293,5 2 529,1 -- 2 410,5---292,1173,52 529,1 2 410,5

1. Költségvetési szerv 2 194,2 1 543,6 -- 2 311,2--767,30,31 543,6 2 311,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 99,3 985,5 -- 99,3---1 059,4173,2985,5 99,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 72,0 -- -- 76,0-------- --

1. Költségvetési szerv 72,0 -- -- 76,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 208,4 -- -- -- -- -- -- -- 27,5
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

Köztársasági Elnöki Hivatal ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 2 156,7 1 543,6 -- 2 495,6184,5768,40,31 543,6 2 496,8

1 Működési költségvetés 2 082,8 1 487,0 -- 2 354,099,7768,20,31 487,0 2 355,2

 / 1 Személyi juttatások 1 368,2 841,4 -- 1 467,5-6,1632,00,3841,4 1 467,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 670,3 676,1 -- 752,9------676,1 752,9

Külső személyi juttatások 697,9 165,3 -- 714,6------165,3 714,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

204,4 164,1 -- 198,629,35,2--164,1 198,6

 / 3 Dologi kiadások 507,6 481,5 -- 686,975,5131,0--481,5 688,0

Készletbeszerzés 89,7 42,5 -- 128,8------42,5 129,6

Kommunikációs szolgáltatások 34,6 44,9 -- 42,5------44,9 42,5

Szolgáltatási kiadások 203,7 267,8 -- 284,3------267,8 284,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 78,1 35,5 -- 93,4------35,5 93,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 101,5 90,8 -- 137,9------90,8 138,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,6 -- -- 1,01,0------ 1,0

Elvonások és befizetések 2,5 -- -- 1,0-------- 1,0

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

2 Felhalmozási költségvetés 73,9 56,6 -- 141,684,80,2--56,6 141,6

 / 6 Beruházások 66,0 51,6 -- 141,489,60,2--51,6 141,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése 0,1 1,2 -- 1,5------1,2 1,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0,7 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 15,3 10,1 -- 17,2------10,1 17,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 36,3 29,3 -- 92,7------29,3 92,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13,6 11,0 -- 30,0------11,0 30,0

 / 7 Felújítások 6,1 3,0 -- 0,2-2,8----3,0 0,2

Ingatlanok felújítása 4,3 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök felújítása -- 0,7 -- --------0,7 --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0,6 1,7 -- 0,2------1,7 0,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,2 0,6 -- --------0,6 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,8 2,0 -- ---2,0----2,0 --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

1,8 2,0 -- --------2,0 --

BEVÉTELEK 10,4 -- -- 3,52,41,1---- 3,5

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

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,7 -- -- 0,3-------- 0,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,1 -- -- 0,2-------- 0,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,9 -- -- 0,3-------- 0,3

5 Felhalmozási bevételek 6,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6,1 -- -- 0,2-------- 0,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,6 -- -- 2,42,4------ 2,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,6 -- -- 2,4-------- 2,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 134,2 -- -- 182,1182,1------ 182,1

8 Maradvány igénybevétele 134,2 -- -- 182,1182,1------ 182,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 134,2 -- -- 182,1182,1------ 182,1

Maradvány igénybevétele 134,2 -- -- 182,1182,1------ 182,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 134,2 -- -- 182,1-------- 182,1

TÁMOGATÁSOK 2 194,2 1 543,6 -- 2 311,2--767,30,31 543,6 2 311,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 194,2 1 543,6 -- 2 311,2--767,30,31 543,6 2 311,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 194,2 1 543,6 -- 2 311,2--767,30,31 543,6 2 311,2

Központi, irányító szervi támogatás 2 194,2 1 543,6 -- 2 311,2--767,30,31 543,6 2 311,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 72,0 -- -- 76,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 182,1 -- -- -- -- -- -- -- 1,2

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )2

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

Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )22

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

Állami kitüntetések ( 01111 Államhatalom )22 1

KIADÁSOK -- 436,5 -- -----609,7173,2436,5 --

1 Működési költségvetés -- 436,5 -- -----609,7173,2436,5 --

 / 1 Személyi juttatások -- 370,4 -- -----543,6173,2370,4 --

Külső személyi juttatások -- 370,4 -- --------370,4 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 3,0 -- -----3,0--3,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 63,1 -- -----63,1--63,1 --

Készletbeszerzés -- 40,7 -- --------40,7 --

Szolgáltatási kiadások -- 7,4 -- --------7,4 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 15,0 -- --------15,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 436,5 -- -----609,7173,2436,5 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 436,5 -- -----609,7173,2436,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 436,5 -- -----609,7173,2436,5 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 436,5 -- -----609,7173,2436,5 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )22 2

KIADÁSOK 74,3 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

1 Működési költségvetés 74,3 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 74,3 73,0 -- 73,0------73,0 73,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,6 -- -- 8,0-------- 8,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 67,7 73,0 -- 65,0------73,0 65,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,3 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 1,3 -- -- ---------- --

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

Maradvány igénybevétele 1,3 -- -- ---------- --

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

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

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

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

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

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

Államfői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3

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

Államfői Protokoll kiadásai ( 01131 Nemzetközi diplomácia )22 3 1

KIADÁSOK -- 449,7 -- -----449,7--449,7 --

1 Működési költségvetés -- 449,7 -- -----449,7--449,7 --

 / 1 Személyi juttatások -- 191,2 -- -----191,2--191,2 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 14,6 -- --------14,6 --

Külső személyi juttatások -- 176,6 -- --------176,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 3,8 -- -----3,8--3,8 --

 / 3 Dologi kiadások -- 254,7 -- -----254,7--254,7 --

Készletbeszerzés -- 21,6 -- --------21,6 --

Szolgáltatási kiadások -- 37,5 -- --------37,5 --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- 165,6 -- --------165,6 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 30,0 -- --------30,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 449,7 -- -----449,7--449,7 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 449,7 -- -----449,7--449,7 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 449,7 -- -----449,7--449,7 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 449,7 -- -----449,7--449,7 --

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

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )42

KIADÁSOK 26,3 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

II.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 26,3 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26,3 26,3 -- 26,3--26,3--26,3 52,6

Elvonások és befizetések 26,3 -- -- 26,3-------- 26,3

Tartalékok -- 26,3 -- --------26,3 26,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

8 Maradvány igénybevétele 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

Maradvány igénybevétele 26,3 -- -- 26,3--26,3---- 26,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 26,3 -- -- 26,3-------- 26,3

TÁMOGATÁSOK 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

Központi, irányító szervi támogatás 26,3 26,3 -- 26,3------26,3 26,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,3 -- -- -- -- -- -- -- 26,3
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 27 850 0001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

89 379 8795

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 15 339 9001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

31 908 2243

I.  besorolási osztály összesen 276 710 78542

II.  besorolási osztály összesen 18 614 6126

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

459 803 40058

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

64 183 65317

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 64 183 65317

köztársasági elnök 18 436 0391

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 18 436 0391

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 542 423 09276

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

077

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 081

Üres álláshelyek száma az időszak végén 07

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

076
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

II.  fejezet

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 27 850 0001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

89 379 8795

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 15 339 9001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

31 908 2243

I.  besorolási osztály összesen 276 710 78542

II.  besorolási osztály összesen 18 614 6126

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

459 803 40058

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

64 183 65317

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 64 183 65317

köztársasági elnök 18 436 0391

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 18 436 0391

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 542 423 09276

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

77

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81

Üres álláshelyek száma az időszak végén 7

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

76
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Az Alkotmánybíróság tevékenységét a 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) alapján végzi. 
 
Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások: 

− az Alaptörvénnyel való összhang előzetes vizsgálata (előzetes normakontroll eljárás), 
− az Alaptörvénnyel való összhang utólagos vizsgálata (utólagos normakontroll eljárás), 
− bírói kezdeményezés egyedi normakontroll eljárás iránt, 
− az alkotmányjogi panasz, 
− a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata, 
− az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának vizsgálata, 
− az Országgyűlés vallási tevékenységet végző szervezet elismerésével összefüggő 

döntésének vizsgálata, 
− alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület feloszlatásával összefüggő 

vélemény, 
− a vallási közösség alaptörvény-ellenes működésével összefüggő vélemény, 
−  a köztársasági elnök tisztségtől való megfosztása, 
− a hatásköri összeütközés feloldása, 
− az önkormányzati rendelet, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és jogegységi 

határozatok vizsgálata, 
− az Alaptörvény értelmezése. 

 
Az Alkotmánybíróság 2019. évi tevékenységének főbb mutatói az alábbiak szerint alakultak. 
 
A 2019. január 1-én folyamatban maradt és az azt követően, 2019. december 31-ig indult, 
előadó alkotmánybíróra kiszignált ügyek száma az eljárás típusa szerint: 
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Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26-
27. §) (IV. ügyszámú ügyek) 
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2019. január 1-
én folyamatban 
maradt ügyek 

0 14 9 36 22 203 261 0 3 287 

2019. január 1. 
és december 31. 
között indult új 

ügyek 

0 12 37 32 12 460 504 4 1 558 

2019. január 1-
én folyamatban 

maradt és a 
2019. december 
31-ig indult új 
ügyek összesen 

0 26 46 68 34 663 765 4 4 845 
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Az előadó alkotmánybíróra kiszignált, befejezett ügyek száma az eljárás típusa szerint, a 
döntéshozó szervek szerinti bontásban (2019. január 1. – 2019. december 31.) 
 

Az ügyek típusa (hatáskörök 
szerint) 
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Alkotmányjogi panasz (Abtv. 
26-27. §) (IV. ügyszámú 
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Az eljárást befejező szerv, 
illetve a befejezés módja 
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Egyesítés révén befejeződött 
ügyek száma 

1 6 4 1 6 11 0 18 

A testületek 
által eljárást 

lezáró 
(visszauta-

sító, 
megszüntető, 

áttételről 
rendelkező) 
végzéssel  
befejezett 

ügyek száma 

Teljes ülés 0 0 2 2 10 14 0 14 

T
an

ác
so

k 

1. öttagú 
tanács 

0 1 5 1 78 84 0 85 

2. öttagú 
tanács 

0 0 6 4 86 96 0 96 

3. öttagú 
tanács 

0 3 2 1 98 101 0 104 

Összesen 0 4 13 16 262 281 0 285 

Összesen 0 4 15 8 272 295 0 299 

A testületek 
által érdemi 
határozattal 
befejezett 

ügyek száma 

Teljes ülés 6 10 9 4 28 41 1 58 

T
an

ác
so

k 

1. öttagú 
tanács 

0 2 0 0 7 7 0 9 

2. öttagú 
tanács 

2 4 0 0 22 22 0 28 

3. öttagú 
tanács 

1 4 1 2 10 13 0 18 

Összesen 3 10 1 2 39 42 0 55 
Összesen 9 20 10 6 67 83 1 113 

Befejezett ügyek száma 
összesen 

10 30 29 15 345 389 1 430 

 
 
Az Alkotmánybíróság fejezet törzsszáma: 324809, az Alkotmánybíróság Hivatala törzsszáma: 
324799. A fejezet honlapjának a címe: www.alkotmanybirosag.hu. 
 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a fejezet 
kiadási előirányzatát 1 911,3 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét 
1 911,3 millió forintban állapította meg. 
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Az Alkotmánybíróság fejezet előirányzatai a következőképpen alakultak: 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

Kiadás  1843,5 1911,3   2959,4 2567,1 139,3 86,7 
 ebből:  személyi 
juttatás 

1097,7 1190,0   1183,2 1144,3 104,2 96,7 

Bevétel  9,1 0   12,1 12,1 133,0 100,0 

Támogatás  1962,4 1911,3   2691,4 2691,4 137,1 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

255,8 –     392,3 153,4   

Létszám (fő)   127 141   141 126 99,2 89,4 

 

 millió forintban egy tizedessel 

2019. évi előirányzat-módosítások 
levezetése 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1911,3 0,0 1911,3 1190,0 

Módosítások jogcímenként     
– 2018. évi maradvány igénybevétel 255,9 255,9   
– működési és felhalmozási többletbevétel 12,1 12,1   
– intézményi hatáskörű módosítás    -28,0 
– 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 
alapján a 2019. évi kompenzáció 
kifizetésének támogatása 

0,9  0,9 0,8 

– 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet 
szerinti minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelésének hatása 

0,7  0,7 0,6 

PM/1559/2/2019. Közig. államtitkári és 
helyettes államtitkári javadalmazásra 
jogosult köztisztviselők illetmény emelése 

23,5  23,5 19,8 

– 1244 /2019. (IV.30.) Korm. határozat 155,0  155,0  
– 1668/2019.(XI.28.) Korm. határozat 600,0  600,0  

2019. év módosított előirányzat 2959,4 268,0 2691,4 1183,2 

 
 
 
A 2018. évi előirányzat-maradvány 255,85 millió forint volt.  
A jóváhagyott előirányzat-maradványból személyi juttatásra 3,0 millió, dologi kiadásokra 
19,3 millió forint, egyéb működési célú kiadásra 4,9 millió, felhalmozásra 73,0 millió forint 
került kifizetésre.  
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A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegéből 155,0 millió forint 
felhasználását engedélyezte az 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat, amelyet dologi 
kiadásokra, valamint beruházásra és felújítási munkálatokra fordított az Alkotmánybíróság. 
 
A kiadások alakulása 
A 2019. évi személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó előirányzata a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjára és a 
kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum finanszírozására – a 2018. évi L. 
törvény 4. § (1), illetve (3) bekezdése szerinti céltartalékából – átcsoportosított összeggel 
(személyi juttatások 1,4 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 0,2 millió forint, mely összegek tartalmazzák az elszámolások differenciáit), 
valamint a közigazgatási államtitkári, illetve helyettes államtitkári javadalmazásra jogosult 
köztisztviselők illetményemelkedési többletének finanszírozására – a 2018. évi L. törvény 4.§ 
(3) bekezdés szerinti céltartalékából – kapott 23,5 millió Ft-tal (személyi juttatások 19,8 
millió Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3,7 millió Ft)  
növekedett. A személyi juttatások módosított előirányzata 1183,2 millió forint volt, melyet 
96,7%-ban felhasznált az Alkotmánybíróság Hivatala.  
 
A személyi juttatások megoszlása a következő volt: 

Előirányzat megnevezése 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Törvény szerinti illetmények 57,4 % 57,4 % 
Foglalkoztatottak személyi juttatása 14,8 % 14,7 % 
Külső személyi juttatás 27,8 % 27,9 % 

 
Az Alkotmánybíróság engedélyezett létszáma 141 fő, az átlagos statisztikai létszáma 126 fő 
volt.  
A létszámmal és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás során az Alkotmánybíróság nem 
lépte túl az engedélyezett keretet. 
A szociális hozzájárulási adó felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év során.  
 
A Hivatal dologi kiadásának eredeti előirányzata 351,7 millió forint, a módosított előirányzat 
460,1 millió forint, a teljesítés 423,5 millió forint (92,0%) volt. A dologi kiadások között a 
rendszeres üzemeltetési kiadásokon túl a Donáti utcai épület felújítása (hőszigetelés, 
ablakcsere) miatti fordított áfa (127,7 millió Ft) képez jelentős összeget. 
 
A beruházási kiadások eredeti előirányzata 70,0 millió forint, a módosított előirányzat 
199,7 millió forint, a teljesített kiadás 84,2 millió forint (42,2%) volt, a fennmaradó összeg 
4,0%-a kötelezettségvállalással lekötött. A beruházási kiadások jelentős része informatikai 
eszközök, hivatali járművek és bútorok beszerzésére fordítódott.  
A felújítási kiadások módosított előirányzata 668,8 millió Ft – az előirányzatot a 1668/2019. 
(XI. 28.) Korm. határozattal, a Maradványelszámolási Alapból kapott 600 millió Ft, illetve a 
2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásából származó összeg 
képezte –, a teljesített kiadás 485,7 millió Ft volt (72,6%), a fennmaradó összegből 63,2 
millió Ft kötelezettségvállalással terhelt. A felújítási kiadások nagy része a 2019. októberében 
elindult épület felújítási (az Alkotmánybíróság épülete, valamint az új elnöki rezidencia) 
munkák végrehajtásának finanszírozásából ered.   
 
Az Alkotmánybíróság 2018. évi előirányzat-maradványa 255,85 millió forint, melyből a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 155,7 millió forint volt. A maradvány 

850



 

karbantartási, szolgáltatási, kiküldetési feladatok végrehajtásának finanszírozására, valamint 
informatikai eszközök és hivatali gépjárművek beszerzésére került felhasználásra. 
 
A 2019. évi előirányzat-maradvány 392,3 millió Ft volt, amelyből 71,2 millió Ft 
kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 
321,1 millió Ft volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 11,1 %-a a beruházások 
rovaton, míg 88,9%-a felújításokon keletkezett, jellemzően beszerzési-, felújítási előlegből, 
illetve áthúzódó kötelezettségből ered. 
 
A bevételek alakulása 
A fejezetnél az év során jelentkező működési és felhalmozási bevételek jellemzően esetiek, 
nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, a finanszírozásba tartósan és 
biztonságosan nem vonhatók be. 
 
A bevételek 2019. évi teljesítése 
A működési bevételek összege 4,3 millió forint, szolgáltatások ellenértékéből, biztosító által 
fizetett kártérítésből, egyéb működési bevételekből, a felhalmozási bevételek 7,2 millió Ft 
gépjárművek, egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből, valamint 0,3-0,3 millió Ft felhalmozási 
célú átvett pénzeszközök visszatérüléséből, és működési célú átvett pénzeszközből 
keletkezett.  
 
Egyéb  
Az év során bekövetkezett változások az eszközök bruttó értékében 23,1%-os növekedést 
okoztak. Az elszámolt értékcsökkenés után a befektetett eszközök nettó értéke a 2018. évihez 
képest 76,3%-os növekedést mutat. 
 
A dolgozók lakásvásárlásának támogatására 2019. évben nem történt kifizetés. 
A 2019. december 31-i kölcsöntartozás összege 0,3 millió forint, amely a 2018. évihez 
viszonyítva (0,3 millió forintos) csökkenést mutat. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

KIADÁSOK 1 843,5 1 911,3 -- 2 567,1256,511,5780,11 911,3 2 959,4

1. Költségvetési szerv 1 843,5 1 911,3 -- 2 567,1256,511,5780,11 911,3 2 959,4

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 1 097,7 1 190,0 -- 1 144,3-28,0--21,21 190,0 1 183,2

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 242,4 256,3 -- 224,1-18,0--3,9256,3 242,2

01/03  Dologi kiadások 277,5 351,7 -- 423,567,49,032,0351,7 460,1

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 42,5 43,3 -- 42,7-0,6----43,3 42,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 84,2 -- -- 162,6162,7------ 162,7

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

02/06  Beruházások 32,1 70,0 -- 84,288,22,539,070,0 199,7

02/07  Felújítások 67,1 -- -- 485,7-15,2--684,0-- 668,8

BEVÉTELEK 9,1 -- -- 12,10,611,5---- 12,1

1. Költségvetési szerv 9,1 -- -- 12,10,611,5---- 12,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 127,8 -- -- 255,9255,9------ 255,9

1. Költségvetési szerv 127,8 -- -- 255,9255,9------ 255,9

TÁMOGATÁSOK 1 962,4 1 911,3 -- 2 691,4----780,11 911,3 2 691,4

1. Költségvetési szerv 1 962,4 1 911,3 -- 2 691,4----780,11 911,3 2 691,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 127,0 -- -- 126,0-------- --

1. Költségvetési szerv 127,0 -- -- 126,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 255,8 -- -- -- -- -- -- -- 392,3
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

Alkotmánybíróság ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 843,5 1 911,3 -- 2 567,1256,511,5780,11 911,3 2 959,4

1 Működési költségvetés 1 744,3 1 841,3 -- 1 997,2183,59,057,11 841,3 2 090,9

 / 1 Személyi juttatások 1 097,7 1 190,0 -- 1 144,3-28,0--21,21 190,0 1 183,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 799,3 867,2 -- 824,9------867,2 854,8

Külső személyi juttatások 298,4 322,8 -- 319,4------322,8 328,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

242,4 256,3 -- 224,1-18,0--3,9256,3 242,2

 / 3 Dologi kiadások 277,5 351,7 -- 423,567,49,032,0351,7 460,1

Készletbeszerzés 48,7 65,1 -- 46,6------65,1 49,7

Kommunikációs szolgáltatások 25,8 31,4 -- 30,4------31,4 32,8

Szolgáltatási kiadások 128,9 154,6 -- 136,3------154,6 150,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 21,0 28,1 -- 23,4------28,1 30,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 53,1 72,5 -- 186,8------72,5 196,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42,5 43,3 -- 42,7-0,6----43,3 42,7

Egyéb nem intézményi ellátások 42,5 43,3 -- 42,7------43,3 42,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 84,2 -- -- 162,6162,7------ 162,7

Nemzetközi kötelezettségek 1,8 -- -- 2,0-------- 2,1

Elvonások és befizetések 82,4 -- -- 160,6-------- 160,6

2 Felhalmozási költségvetés 99,2 70,0 -- 569,973,02,5723,070,0 868,5

 / 6 Beruházások 32,1 70,0 -- 84,288,22,539,070,0 199,7

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,2-------- 0,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1,5 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 4,1 33,1 -- 20,2------33,1 68,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 19,7 22,0 -- 45,9------22,0 93,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6,8 14,9 -- 17,9------14,9 38,3

 / 7 Felújítások 67,1 -- -- 485,7-15,2--684,0-- 668,8

Ingatlanok felújítása 49,0 -- -- 470,9-------- 624,6

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 3,8 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14,3 -- -- 14,8-------- 44,2

BEVÉTELEK 9,1 -- -- 12,10,611,5---- 12,1

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

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 0,2 -- -- 0,2-------- 0,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 4,3 -- -- 3,4-------- 3,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

III.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,3 -- -- 0,6-------- 0,6

5 Felhalmozási bevételek 2,4 -- -- 7,2--7,2---- 7,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2,4 -- -- 7,2-------- 7,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 0,30,3------ 0,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 0,3-------- 0,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- 0,30,3------ 0,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,6 -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 127,8 -- -- 255,9255,9------ 255,9

8 Maradvány igénybevétele 127,8 -- -- 255,9255,9------ 255,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 127,8 -- -- 255,9255,9------ 255,9

Maradvány igénybevétele 127,8 -- -- 255,9255,9------ 255,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 127,8 -- -- 255,9-------- 255,9

TÁMOGATÁSOK 1 962,4 1 911,3 -- 2 691,4----780,11 911,3 2 691,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 962,4 1 911,3 -- 2 691,4----780,11 911,3 2 691,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 962,4 1 911,3 -- 2 691,4----780,11 911,3 2 691,4

Központi, irányító szervi támogatás 1 962,4 1 911,3 -- 2 691,4----780,11 911,3 2 691,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 127,0 -- -- 126,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 255,8 -- -- -- -- -- -- -- 392,3
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

17 696 6001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 15 272 2001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

405 603 93645

I.  besorolási osztály összesen 125 370 73231

II.  besorolási osztály összesen 23 156 7996

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

587 100 26784

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

69 599 09227

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 69 599 09227

alkotmánybíró 284 700 69715

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 284 700 69715

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 941 400 056126

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

0122

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0130

Üres álláshelyek száma az időszak végén 011

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 010

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0126
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

III.  fejezet

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

17 696 6001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 15 272 2001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

405 603 93645

I.  besorolási osztály összesen 125 370 73231

II.  besorolási osztály összesen 23 156 7996

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

587 100 26784

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

69 599 09227

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 69 599 09227

alkotmánybíró 284 700 69715

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 284 700 69715

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 941 400 056126

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

122

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 130

Üres álláshelyek száma az időszak végén 11

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 10

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

126
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A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (továbbiakban: Hivatal) fejezet hatáskörébe az 
alapvető jogok biztosa, valamint két helyettese tevékenysége tartozik, az alapvető jogok 
biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) alapján. A Hivatalt az alapvető jogok biztosa 
irányítja, és a főtitkár vezeti. A fejezet feladatait az alapvető jogok biztosa a hivatali 
szervezete útján, a biztoshelyettesek saját ügy- és feladatkörében történő közreműködésével 
látja el. 

Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény 30. cikkében rögzített feladata, hogy az 
alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy 
kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket 
kezdeményezzen. 

A gazdálkodási évben végzett szakmai tevékenységről az alapvető jogok biztosa az Ajbtv. 
40. §-a alapján az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

 
2019. szeptember 26-ától a Hivatalt Dr. Kozma Ákos személyében új Biztos irányítja, illetve 
2019. október 1-jétől a Hivatalt Dr. Varga Réka személyében új Főtitkár vezeti. 
 
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet 
 
A fejezet – 2018. évi tényadatokhoz viszonyított – 2019. évi kiadási és bevételi adatait az 
alábbi táblázat foglalja össze: 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 

Megnevezés 2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 342,6 1 319,3 1 319,3 1 475,2 1 333,8 99,3% 90,4% 

ebből:  
személyi juttatás 842,8 864,0 864,0 883,3 863,4 102,4% 97,7% 

Folyó bevétel 2,3 0,0 0,0 5,9 5,9 256,5% 100,0% 

Támogatás 1 333,9 1 319,3 1 319,3 1 394,2 1 394,2 104,5% 100,0% 

Előirányzat-
maradvány 

81,5 0,0 0,0 75,1 75,1 92,1% 100,0% 

Létszám (fő) 134 159 159 159 159 93,3% 100,0% 
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Az előirányzat-módosítások jogcímenkénti és forrásonkénti megoszlása:  
 

                 millió Ft-ban, egy tizedessel 

2019. évi előirányzat módosítások 
levezetése 

Kiadások Bevételek Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(átlagos 

statisztikai 
állományi 
létszám fő) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

1 319,3 0,0 1 319,3 864,0 159 

Módosítások jogcímenként      

- 1218/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat (bérkompenzáció) 

1,2 0,0 1,2 1,1  

- PM/5694-2/2019. intézkedés 
(minimálbér) 

1,2 0,0 1,2 1,0  

- PM/18774-2/2019. biztosváltással 
kapcsolatos többletfeladatok 

22,0 0,0 22,0 18,7  

- 1528/2019. (IX. 17.) Korm.h. 
személygépkocsi beszerzésére 

10,0 0,0 10,0 0,0  

- 1668/2019. (XI. 28.) Korm.h. 
végkielégítés visszapótlása, költözési 
kiadások 

40,8 0,0 40,8 20,0  

- PM/7056-8/2019. intézkedés 
(bérkompenzáció elszámolása) 

-0,1 0,0 -0,1 -0,1  

- 5694-5/2019. PM. intézkedés 
(minimálbér elszámolása) 

-0,2 0,0 -0,2 -0,2  

- működési és felhalmozási 
többletbevétel 

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

- előirányzat-maradvány 
igénybevétele 

75,1 75,1 0,0 0,0   

- fejezeti és intézményi szintű 
módosítás a kiemelt előirányzatok 
között 

   -21,2   

2019. évi módosított előirányzat 1 475,2 81,0 1 394,2 883,3 159 
 
 
1. cím Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  
 
 
A fejezet hatáskörébe egy intézmény, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala tartozik, 
törzskönyvi száma: 795768, honlapjának címe: www.ajbh.hu. Így a Hivatal kiadási-, bevételi 
és módosított előirányzatai megegyeznek a fejezetnél levezetett táblázat adataival. Az 
intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat, gazdasági társaságban nem vesz részt, 
alapítványt nem támogat, letéti számlát nem vezet. Az intézmény felügyelete alá alapítvány, 
közalapítvány, közhasznú társaság, gazdasági társaság nem tartozik. 
 
Kiadások alakulása 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 864,0 M Ft, a módosított előirányzata 883,3 M Ft 
volt, melyet 97,7 %-ban használt fel a Hivatal. A létszámkeret 159 fő, a december 31-i 
munkajogi létszám 143 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 159 fő volt. 
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A munkaadókat terhelő járulék felhasználása a személyi juttatásokkal arányos volt az év 
során. 

A dologi kiadások eredeti előirányzata 251,8 M Ft, a módosított előirányzat 264,7 M Ft, a 
teljesítés 231,6 M Ft volt. Ebből a székház üzemeltetési kiadásai 96,1 M Ft-ot, a közüzemi 
díjak 15,7 M Ft-ot tett ki. 

Az egyéb működési célú kiadásoknak az eredeti előirányzata 4,0 M Ft volt. A módosított 
előirányzat 41,1 M Ft volt, mely a nemzetközi szervezetek tagdíjfizetési kötelezettségeit és a 
kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult maradványok befizetési 
kötelezettségét tartalmazza. A teljesítés 41,1 M Ft volt, ebből a nemzetközi tagdíjakra 4,3 M 
Ft-ot, a befizetési kötelezettségek (előző évi szabad, illetve meghiúsult kötelezettségvállalás 
miatti, maradványt érintő befizetés) teljesítésére 36,8 M Ft-ot fordított a Hivatal. Nemzetközi 
tagdíjat 7 szervezet részére fizettünk, többek között a GANHRI (Nemzeti Emberi Jogi 
Intézmények Globális Hálózata), valamint az ENNHRI (Nemzeti Emberi Jogi Intézmények 
Európai Hálózata) részére. 

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 31,7 M Ft. A módosított előirányzat 112,1 M Ft, a 
teljesített kiadás 31,0 M Ft volt. 

A beruházások előirányzatából elsősorban számítástechnikai (hardver, szoftver) és ügyviteli 
gépek, berendezések beszerzése, fejlesztése történt. 

A dolgozók lakásvásárlásához saját belső szabályzata alapján a Hivatal 5 év alatt 
visszafizetendő kamatmentes támogatást nyújthat. 2019-ben nem volt ilyen jellegű igénylés, 
ezért az OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakásalap számlára a Hivatal 2019-ben nem utalt át 
támogatási összeget. 
 
Bevételek alakulása 

A Hivatalnak rendszeres, tartós és tervezhető bevétele nincs, törvényben meghatározott 
feladata, alapvető tevékenységének ellátása ezt nem teszi lehetővé. A várható kiadásokat a 
költségvetési támogatásnak kell biztosítania. Az év során jelentkező bevételek jellemzően 
esetiek, nagyságrendjük a kiadási előirányzathoz képest elenyésző, ezért a finanszírozásba 
tartósan és biztonságosan nem vonhatók be. 

A költségvetési támogatás intézményi eredeti előirányzata 1 319,3 M Ft volt. 

A költségvetési támogatás összege a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum emelés 
támogatása miatt 1,2 M Ft-tal, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációjához adott támogatás miatt 1,2 M Ft-tal nőtt. Ezek elszámolása miatt a 
támogatás 0,3 M Ft-tal csökkent. 

A Kormány év közbeni egyedi döntései alapján a Hivatal támogatása további 72,8 M Ft-tal 
emelkedett. 

A költségvetési támogatás módosított előirányzata így 1 394,2 M Ft volt, ezt a Magyar 
Államkincstár havonta időarányosan folyósította. A Magyar Államkincstárral az 
adatszolgáltatás és kapcsolattartás folyamatos volt. 

Az összes pénzforgalmi bevétel az év folyamán 5,9 M Ft, amelyből intézményi működési 
bevétel 1,2 MFt (ebből biztosítói térítés 0,5 M Ft, költségek visszatérülései 0,7 M Ft) a 
felhalmozási bevétel 4,3 M Ft (ebből 4 M Ft személygépkocsi értékesítés), a lakáskölcsön 
visszatérülése 0,4 M Ft volt. 

Pénzforgalom nélküli bevétel – az előirányzat- maradvány igénybevétele miatt – 75,1 M Ft 
volt. 
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Behajthatatlan követelése nem volt a Hivatalnak.  

A Hivatalnál 2019-ben 141,4 M Ft előirányzat-maradvány keletkezett. Kötelezettség-
vállalással lekötött előirányzat-maradvány 125,7 M Ft. Ebből személyi juttatás és járulékai 
15,6 M Ft, dologi kiadás 29,2 M Ft, beruházás 80,9 M Ft. 

 

A 2019. évi 15,7 M Ft összegű, kötelezettségvállalás nélküli maradványt 2020-ban a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően teljes összegében befizettük a Központi 
Maradványelszámolási Alapba. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

KIADÁSOK 1 342,6 1 319,3 -- 1 333,875,55,574,91 319,3 1 475,2

1. Költségvetési szerv 1 342,6 1 319,3 -- 1 333,875,55,574,91 319,3 1 475,2

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 842,8 864,0 -- 863,4-21,60,540,4864,0 883,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187,0 167,8 -- 166,7-0,9--7,1167,8 174,0

01/03  Dologi kiadások 212,5 251,8 -- 231,6-6,21,717,4251,8 264,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 34,3 4,0 -- 41,137,1----4,0 41,1

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

02/06  Beruházások 66,0 31,7 -- 31,067,13,310,031,7 112,1

BEVÉTELEK 2,3 -- -- 5,90,45,5---- 5,9

1. Költségvetési szerv 2,3 -- -- 5,90,45,5---- 5,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 81,5 -- -- 75,175,1------ 75,1

1. Költségvetési szerv 81,5 -- -- 75,175,1------ 75,1

TÁMOGATÁSOK 1 333,9 1 319,3 -- 1 394,2----74,91 319,3 1 394,2

1. Költségvetési szerv 1 333,9 1 319,3 -- 1 394,2----74,91 319,3 1 394,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 134,0 -- -- 159,0-------- --

1. Költségvetési szerv 134,0 -- -- 159,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 75,1 -- -- -- -- -- -- -- 141,4
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 1 342,6 1 319,3 -- 1 333,875,55,574,91 319,3 1 475,2

1 Működési költségvetés 1 276,6 1 287,6 -- 1 302,88,42,264,91 287,6 1 363,1

 / 1 Személyi juttatások 842,8 864,0 -- 863,4-21,60,540,4864,0 883,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 793,5 815,3 -- 804,0------815,3 814,7

Külső személyi juttatások 49,3 48,7 -- 59,4------48,7 68,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

187,0 167,8 -- 166,7-0,9--7,1167,8 174,0

 / 3 Dologi kiadások 212,5 251,8 -- 231,6-6,21,717,4251,8 264,7

Készletbeszerzés 13,5 16,0 -- 10,2------16,0 12,1

Kommunikációs szolgáltatások 19,3 25,6 -- 24,1------25,6 26,3

Szolgáltatási kiadások 135,5 147,9 -- 146,4------147,9 167,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 6,1 9,0 -- 10,1------9,0 11,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 38,1 53,3 -- 40,8------53,3 46,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 34,3 4,0 -- 41,137,1----4,0 41,1

Nemzetközi kötelezettségek 3,6 4,0 -- 4,3------4,0 4,3

Elvonások és befizetések 30,7 -- -- 36,8-------- 36,8

2 Felhalmozási költségvetés 66,0 31,7 -- 31,067,13,310,031,7 112,1

 / 6 Beruházások 66,0 31,7 -- 31,067,13,310,031,7 112,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése 43,3 6,0 -- 5,3------6,0 5,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3,0 9,0 -- 1,6------9,0 37,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5,7 10,0 -- 17,6------10,0 45,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14,0 6,7 -- 6,5------6,7 23,7

BEVÉTELEK 2,3 -- -- 5,90,45,5---- 5,9

4 Működési bevételek 1,6 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,5-------- 0,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,6 -- -- 0,7-------- 0,7

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- 4,3--4,3---- 4,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- 4,3-------- 4,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- 0,40,4------ 0,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,6 -- -- 0,4-------- 0,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 81,5 -- -- 75,175,1------ 75,1

8 Maradvány igénybevétele 81,5 -- -- 75,175,1------ 75,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 81,5 -- -- 75,175,1------ 75,1

Maradvány igénybevétele 81,5 -- -- 75,175,1------ 75,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 81,5 -- -- 75,1-------- 75,1

TÁMOGATÁSOK 1 333,9 1 319,3 -- 1 394,2----74,91 319,3 1 394,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 333,9 1 319,3 -- 1 394,2----74,91 319,3 1 394,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 333,9 1 319,3 -- 1 394,2----74,91 319,3 1 394,2

Központi, irányító szervi támogatás 1 333,9 1 319,3 -- 1 394,2----74,91 319,3 1 394,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 134,0 -- -- 159,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 75,1 -- -- -- -- -- -- -- 141,4
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 823 9441

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

179 405 83024

I.  besorolási osztály összesen 377 211 700113

II.  besorolási osztály összesen 30 038 17113

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

598 479 645151

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

14 311 2735

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 14 311 2735

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 56 528 7403

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 56 528 7403

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 669 319 658159

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

0125

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 0143

Üres álláshelyek száma az időszak végén 08

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 07

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0159
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

IV.  fejezet

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

11 823 9441

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

179 405 83024

I.  besorolási osztály összesen 377 211 700113

II.  besorolási osztály összesen 30 038 17113

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

598 479 645151

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

14 311 2735

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 14 311 2735

alapvető jogok biztosa, helyettes biztos 56 528 7403

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 56 528 7403

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 669 319 658159

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

125

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 143

Üres álláshelyek száma az időszak végén 8

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 7

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

159

869
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A központi költségvetési intézmények bemutatása, a fejezeti indokolás 
 
 
A fejezet egészére vonatkozó indoklás  
 
A cím szerinti téma ismertetését a „Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai 
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére” című 
dokumentum részletesen tartalmazza. 
Elektronikus elérhetősége: 
 

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2019/b10.pdf 

Feladatkör, tevékenység 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) fejezetet irányító szervi jogállással felruházott, 
önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv, mely Magyarország 
központi költségvetésében önálló fejezettel rendelkezik, más költségvetési szerv felett nem 
gyakorol irányító szervi hatásköröket. 
 
Az Állami Számvevőszéket a Magyar Köztársaság Országgyűlése az Állami Számvevőszékről 
szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésével, 1990. január 1-
jei hatállyal hozta létre, amely az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
alapján végzi tevékenységét. 
 

A fejezet főbb törzskönyvi adatai 

V. Fejezet: Állami Számvevőszék  

A fejezet irányítását ellátó szerv neve:  Állami Számvevőszék 

 

1. cím: Állami Számvevőszék 

A címhez az Állami Számvevőszék gazdálkodó szervezete tartozik. 

Intézmény neve:  Állami Számvevőszék 

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma:  324766   

Intézmény honlapjának címe:  www.asz.hu 
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Előirányzatok alakulása 

 
Az ÁSZ 2019. évi feladatellátását, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvényben (Kvtv.) jóváhagyott 11 091,5 millió forint kiadási előirányzat, melynek 
fedezetét 20,0 millió forint bevételi és 11 071,5 millió forint támogatási előirányzat biztosította.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

  millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 
9739,7 11091,5 11091,5 11759,5 11316,6 116,2% 96,2% 

ebből: személyi juttatás 
6620,1 7965,1 7965,1 7809,1 7567,6 114,3% 96,9% 

Bevétel 
14,9 20,0 20,0 20,9 20,9 140,3% 100,0% 

Támogatás 
9630,1 11071,5 11071,5 11071,6 11071,6 115,0% 100,0% 

Költségvetési maradvány 
761,7 – 0,0 667,0 667 87,6% 100,0% 

Létszám (fő)  
593 600 600 600 499 84,1% 83,2% 

 
 

A teljesített kiadások vonatkozásában a 2019. évi teljesítés összege 16,2 %-kal haladta meg a 
2018. évi tény adatokat, amely az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § 
(1) bekezdése szerinti illetményváltozás, valamint az előző évi maradvány összeg előző évinél 
alacsonyabb mértékű felhasználás hatásának együttes eredménye. 

A költségvetési feltételek változása a feladatok teljesítésére. 

Az Állami Számvevőszék 2019. évben folytatta a 2018. évben megkezdett humán erőforrás 
megújítási folyamatokat valamint az ehhez szorosan kapcsolódó digitalizációs fejlesztéseket. 
Ennek eredményeként az Állami Számvevőszék feladatait a fejlett technológiákat alkalmazni 
képes, illetve az új követelményekhez igazított folyamatokhoz alkalmazkodni tudó 
munkavállalók látják el. 

A beszerzések átláthatóságát az Állami Számvevőszék közbeszerzési eljárások lefolytatásával 
biztosítja.  

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 
Az évközi előirányzat módosítások az alábbi hatáskörökben kerültek végrehajtásra: 
 

- Kormány hatáskörében összesen: 0,1 millió forint  
o bérintézkedésekhez kapcsolódó módosítások: bérkompenzáció támogatására 

0,1 millió forint, 
 

- Irányító szervi hatáskörben 0,5 millió forinttal csökkent a bevételi és kiadási elői-
rányzat, a költségvetési bevételi elmaradás hatására.  
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- Intézményi hatáskörben 668,4 millió forint összegben került sor módosításokra 
o 2018. költségvetési évi maradvány igénybevétele 667,0 millió forint,  
o munkáltatói lakáskölcsönök visszatérüléséből származó bevételek 1,4 millió 

forint. 
 
Az év során a kiadási előirányzatok összesen 668,0 millió forinttal emelkedtek az alábbiak 
szerint: 
 

millió forintban egy tizedessel 
 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból  
személyi  
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 
11091,5 20,0 11071,5 7965,1 600 

Módosítások jogcímenként *      

-275/2018(XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározot-
tak alapján nyújtott kompenzáció 

 
0,1 

 
 0,0 

 
0,1 

 
0,1 

 

-2018. évi maradvány igénybevétele és 2019. évi 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 667,0 667,0 0,0 84,1 

 
-Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 1,4 1,4 0,0   
-Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -240,2  
 - Működési bevétel lemaradás -0,5 -0,5 0,0 0,0  
2019. évi módosított előirányzat 11759,5 687,9 11071,6 7809,1 600 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 11091,5 20,0 11071,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

−  2018. évi maradvány igénybevétele 667,0 667,0 0,0 

−  Támogatási előirányzat növekedés (bérkompenzáció) 0,1 0,0 0,1 

−  Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 1,4 1,4 0,0 

−  Saját bevételi elmaradás -0,5 -0,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 11759,5 687,9 11071,6 

 
 
Az előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  11759,5 11759,5   

Összes kifizetés 11759,5 11759,5   
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Kiadások alakulása 
 

A 2019. évi főbb költségvetési kiadási előirányzatok és azok felhasználása a következők szerint 
alakult: 

adatok millió forintban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti  

előirányzat 
Módosított 
 előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ módosított 
előirányzat 

Személyi juttatások 7965,1 7809,1 7567,6 96,9% 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

1531,9 1518,5 1480,9 97,5% 

Dologi kiadások 1006,5 1346 1286,5 95,6% 

Egyéb működési célú kiadások 2,0 19,7 19,7 100% 

Beruházások 550,0 910,9 818,3 89,8% 

Felújítások 36,0 152,4 140,7 92,3% 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,0 2,9 2,9 100% 

Kiadások összesen 11091,5 11759,5 11316,6 96,2% 

 

A személyi juttatások kiadásai a módosított előirányzat 96,9%-ában teljesült, ami 241,5 millió 
forint megtakarítást eredményezett. 

 A dologi kiadások teljesülése 95,6 %-os mértékű volt, melynek oka a szolgáltatási, 
üzemeltetési kiadások 2020. évre áthúzódó pénzügyi teljesítése. 

Az egyéb működési célú kiadások között kerültek elszámolásra a fizetett nemzetközi tagdíjak, 
valamint az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a kötelezettségvállalással 
terhelt, de év közben meghiúsult költségvetési maradvány központi költségvetésbe befizetett 
összege. 

A 2019. évi beruházási kiadások eredeti előirányzathoz képest 360,9 millió forinttal emelkedett 
módosított előirányzata 89,8% mértékben került teljesítésre. Az előirányzatot legnagyobb 
mértékben a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege valamint a 
digitalizációhoz kapcsolódó beszerzések növelték. Felújításokra a költségvetési év folyamán a 
tervezettnél jelentősen magasabb összeg került felhasználásra, amely szintén a 2018. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege, valamint az épületek felújításának 
tervezettnél nagyobb mértékű végrehajtásának eredménye. 

A támogatások alakulását befolyásoló tényezők 

Az ÁSZ 2019. évi irányítószervi támogatásának teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 
Kormány hatáskörben 0,1 millió forinttal nőtt, a fizetett bérkompenzáció megtérítésével. 

Bevételek alakulása 

Az Állami Számvevőszék 2019. évi feladatainak ellátására törvényileg jóváhagyott kiadási 
előirányzat fedezetét 11071,5 millió forint költségvetési támogatás és 20,0 millió forint saját 
bevételi előirányzat biztosította. 
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adatok millió forintban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti 
előirányzat 

 
Módosított  
előirányzat 

Teljesítés Teljesítés/ módosított elői-
rányzat 

Működési bevételek 17,0  17,3 17,3 100% 

Felhalmozási bevételek 3,0  2,2 2,2 100% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -   1,4 1,4 100% 

Bevételek összesen 20,0  20,9 20,9 100% 

Központi, irányító szervi támogatás 11071,5  11071,6 11071,6 100% 

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -  
 

667 667 100% 

 

Az év közbeni előirányzat-módosítások hatására a kiadási és bevételi előirányzatok 668 millió 
forinttal növekedtek: 

− a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele 667,0 millió forint volt, 

− a bérkompenzáció elszámolt összege 0,1 millió forint volt,  
− munkáltatói lakáskölcsönök visszatérülése 1,4 millió forint, 
− a bevételi elmaradásból származó csökkenés összege 0,5 millió forint. 
 

A felhalmozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest 0,8 millió forinttal elmaradtak a 
tervezett összegtől, azonban a működési bevételek 0,3 millió forinttal növekedtek a tervezett 
bevételi előirányzathoz képest.  
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése 1,4 millió forint volt, amely a 
lakáskölcsönök 2019. évben történő visszatérüléséből adódik. 
 
A jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásának zavartalan megvalósulásához a 
szükséges források rendelkezésre álltak. 

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 

Az Állami Számvevőszék követelésállománya a nyitó állományhoz képest 19,5 millió forinttal 
növekedett, ami az adott előlegek állomány növekedésének eredménye. Behajthatatlan 
követelésállomány nem volt. 

Személyi juttatások 
 

A foglalkoztatottak 2018. évi 593 fős átlagos statisztikai állományi létszáma a 2019. évben 499 
főre változott. 

Az Állami Számvevőszéknél foglalkoztatott számvevői állomány illetményét az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény határozza meg.  

adatok millió forintban, egy tizedessel  

Kiemelt előirányzat megnevezése 
Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

Teljesítés/ 
módosított 
előirányzat 

Személyi juttatások 7 965,1 7 809,1 7 567,6 96,9% 
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A személyi juttatások előirányzata csökkentésre került a szolgáltatások és a felhalmozási 
kiadások javára. 

Költségvetési maradvány 
 

A 2019. évben 442,9 millió forint intézményi költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 
28,6  millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt.  

Az Állami Számvevőszék a 2019. évi gazdálkodása eredményeként megtakarított 414,3 millió 
forint összeget a Központi Maradványelszámolási Alapba befizette, ezzel is hozzájárulva a 2020. 
évben kialakult egészségügyi vészhelyzethez kapcsolódó megnövekedett kormányzati 
kiadásokhoz. 

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból meghiúsulás miatt 
kötelezettségvállalással nem terheltté vált 18,0 millió forint költségvetési maradvány szintén 
befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap részére. 

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb információk  

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 

Az Állami Számvevőszék a 2019. évre 586,0 millió forint felhalmozási kiadást tervezett. Az év 
közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatására a módosított előirányzat 1 066,2 millió 
forintra változott. Az előirányzatok terhére összesen 961,9 millió forint került kifizetésre. Ezen 
belül a beruházásra és felújításra tervezett kiadások előirányzata 1063,4 millió forintra módosult, 
amelyből 959,0 millió Ft kifizetése történt. 

Az Állami Számvevőszék szakmai feladatellátásához kapcsolódó informatikai rendszerek 
fejlesztése, valamint a szükséges eszközök folyamatos korszerűsítése a digitalizáció területén 
elérendő célok megvalósításához elengedhetetlen. Ennek érdekében 2019. évben az immateriális 
javak - jellemzően szoftverlicencek - beszerzésére, létesítésére nettó 249,9 millió forint, az 
informatikai eszközök beszerzésére összesen nettó 236,6 millió forint került felhasználásra. Az 
ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 158,4 millió forint összegű kifizetés történt.  

Az Állami Számvevőszék a vagyonkezelésében, és használatában lévő ingatlanok és gépek 
fejlesztésére és felújítására nettó 112,2 millió forintot fordított, így biztosítva azok használati 
idejének növelését, értékének megőrzését.   

Az Állami Számvevőszék a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től tulajdonosi joggyakorlásra 
átvett, illetőleg jogszabályi kijelöléssel keletkezett tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági 
részesedéssel nem rendelkezik, nonprofit gazdasági társaságokat, (köz-)alapítványokat, 
társadalmi szervezeteket, köztestületeket nem támogat. 

Az Állami Számvevőszék munkatársai részére 2019. évben lakásvásárlási, építési kölcsön 2 fő 
esetében került kifizetésre 2,9 millió forint összegben. 

Az Állami Számvevőszék az OTP Bank Nyrt-nél vezetett munkáltatói lakáskölcsön számla 
kivételével KESZ-en kívüli pénzforgalmat nem bonyolít, letéti számlát nem kezel. 

A fejezet 2019. december 31-ei fordulónapra elkészített költségvetési beszámolójának 
könyvvizsgálatát az Országgyűlés elnöke által közbeszerzési pályázat útján kiválasztott 
független könyvvizsgáló ellenőrizte.  
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A könyvvizsgálói vélemény alapján az Állami Számvevőszék gazdálkodásáról szóló 2019. évi 
költségvetési beszámoló az Állami Számvevőszék költségvetési gazdálkodásáról, vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet mutat. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

KIADÁSOK 9 739,7 11 091,5 -- 11 316,6668,4-0,50,111 091,5 11 759,5

1. Költségvetési szerv 9 739,7 11 091,5 -- 11 316,6668,4-0,50,111 091,5 11 759,5

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 6 620,1 7 965,1 -- 7 567,6-156,1--0,17 965,1 7 809,1

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 382,0 1 531,9 -- 1 480,9-13,4----1 531,9 1 518,5

01/03  Dologi kiadások 1 190,7 1 006,5 -- 1 286,5340,0-0,5--1 006,5 1 346,0

01/05  Egyéb működési célú kiadások 66,0 2,0 -- 19,717,7----2,0 19,7

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

02/06  Beruházások 453,3 550,0 -- 818,3360,9----550,0 910,9

02/07  Felújítások 27,6 36,0 -- 140,7116,4----36,0 152,4

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2,92,9------ 2,9

BEVÉTELEK 14,9 20,0 -- 20,91,4-0,5--20,0 20,9

1. Költségvetési szerv 14,9 20,0 -- 20,91,4-0,5--20,0 20,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 761,7 -- -- 667,0667,0------ 667,0

1. Költségvetési szerv 761,7 -- -- 667,0667,0------ 667,0

TÁMOGATÁSOK 9 630,1 11 071,5 -- 11 071,6----0,111 071,5 11 071,6

1. Költségvetési szerv 9 630,1 11 071,5 -- 11 071,6----0,111 071,5 11 071,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 593,0 -- -- 499,0-------- --

1. Költségvetési szerv 593,0 -- -- 499,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 667,0 -- -- -- -- -- -- -- 442,9
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Állami Számvevőszék ( 01111 Államhatalom )1

KIADÁSOK 9 739,7 11 091,5 -- 11 316,6668,4-0,50,111 091,5 11 759,5

1 Működési költségvetés 9 258,8 10 505,5 -- 10 354,7188,2-0,50,110 505,5 10 693,3

 / 1 Személyi juttatások 6 620,1 7 965,1 -- 7 567,6-156,1--0,17 965,1 7 809,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 515,0 7 784,5 -- 7 420,7------7 784,5 7 638,7

Külső személyi juttatások 105,1 180,6 -- 146,9------180,6 170,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 382,0 1 531,9 -- 1 480,9-13,4----1 531,9 1 518,5

 / 3 Dologi kiadások 1 190,7 1 006,5 -- 1 286,5340,0-0,5--1 006,5 1 346,0

Készletbeszerzés 56,8 32,5 -- 50,9------32,5 52,0

Kommunikációs szolgáltatások 170,2 76,0 -- 320,9------76,0 335,4

Szolgáltatási kiadások 663,5 640,8 -- 590,3------640,8 616,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 70,3 57,5 -- 72,4------57,5 78,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 229,9 199,7 -- 252,0------199,7 263,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 66,0 2,0 -- 19,717,7----2,0 19,7

Nemzetközi kötelezettségek 1,8 2,0 -- 1,7------2,0 1,7

Elvonások és befizetések 64,2 -- -- 18,0-------- 18,0

2 Felhalmozási költségvetés 480,9 586,0 -- 961,9480,2----586,0 1 066,2

 / 6 Beruházások 453,3 550,0 -- 818,3360,9----550,0 910,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése 134,0 125,0 -- 249,9------125,0 266,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 5,8 1,0 -- 44,2------1,0 45,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 46,7 237,1 -- 236,6------237,1 285,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 170,4 70,0 -- 114,2------70,0 119,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 96,4 116,9 -- 173,4------116,9 193,1

 / 7 Felújítások 27,6 36,0 -- 140,7116,4----36,0 152,4

Ingatlanok felújítása 21,7 28,3 -- 109,2------28,3 118,5

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 3,0-------- 3,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5,9 7,7 -- 28,5------7,7 30,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2,92,9------ 2,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 2,9-------- 2,9

BEVÉTELEK 14,9 20,0 -- 20,91,4-0,5--20,0 20,9

4 Működési bevételek 10,0 17,0 -- 17,3--0,3--17,0 17,3

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

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

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 1,5 -- 0,1------1,5 0,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

V.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,3 1,4 -- 0,2------1,4 0,2

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 2,1 2,0 -- 3,3------2,0 3,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 6,6 10,0 -- 13,7------10,0 13,7

5 Felhalmozási bevételek 3,9 3,0 -- 2,2---0,8--3,0 2,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3,9 3,0 -- 2,2------3,0 2,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,0 -- -- 1,41,4------ 1,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1,0 -- -- 1,4-------- 1,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 761,7 -- -- 667,0667,0------ 667,0

8 Maradvány igénybevétele 761,7 -- -- 667,0667,0------ 667,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 761,7 -- -- 667,0667,0------ 667,0

Maradvány igénybevétele 761,7 -- -- 667,0667,0------ 667,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 761,7 -- -- 667,0-------- 667,0

TÁMOGATÁSOK 9 630,1 11 071,5 -- 11 071,6----0,111 071,5 11 071,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 9 630,1 11 071,5 -- 11 071,6----0,111 071,5 11 071,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9 630,1 11 071,5 -- 11 071,6----0,111 071,5 11 071,6

Központi, irányító szervi támogatás 9 630,1 11 071,5 -- 11 071,6----0,111 071,5 11 071,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 593,0 -- -- 499,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 667,0 -- -- -- -- -- -- -- 442,9
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

222 979 8028

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 132 591 8895

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

994 575 16653

I.  besorolási osztály összesen 5 107 001 754372

II.  besorolási osztály összesen 6 575 1284

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

6 463 723 739442

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

186 222 45634

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

70 018 48317

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

10 119 7744

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 266 360 71355

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 79 173 1032

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 79 173 1032

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 6 809 257 555499

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

0499
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

V.  fejezet

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék

számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, 
Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

222 979 8028

számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 132 591 8895

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, 
ellenőrzésvezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos

994 575 16653

I.  besorolási osztály összesen 5 107 001 754372

II.  besorolási osztály összesen 6 575 1284

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

6 463 723 739442

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

186 222 45634

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

70 018 48317

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

10 119 7744

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 266 360 71355

Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke 79 173 1032

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 79 173 1032

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 6 809 257 555499

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

499
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1. A Bíróságok fejezet szakmai tevékenységének rövid bemutatása 
 
Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 
2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (1) bekezdés a) pontjában írtak alapján 
kialakított stratégiai programjában elsőként szerepel, hogy a bíróságok alkotmányos 
kötelezettségüket teljesítsék, a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek. 
 
Ezen stratégiai célkitűzés a bíróságok működési színvonalának javításával, az ítélkezési 
munka minőségének javításával, az eljárási határidők megtartásával teljesíthető, amely 
feltételezi a szükséges tárgyi feltételek biztosítását. 
 
 
I. A bírósági szervezet munkáját és a központi igazgatási feladatokat befolyásoló külső 
körülmények 
 
A bírósági szervezet munkáját és a központi igazgatási feladatokat mindenkor meghatározzák 
a jogszabályi kötelezettségek, azok változásai, a bírósági szervezetben bekövetkezett 
strukturális és más, az ítélkezésre kihatással lévő társadalmi változások. 
 
I.1. Bírósági szervezetben bekövetkező strukturális változások 
 
A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 
2010. évi CLXXXIV. törvény módosításával 2019. január 1-jei hatállyal új járásbíróság jött 
létre Érden, egyúttal megváltozott a Budaörsi, a Budakörnyéki és a Szentendrei Járásbíróság 
illetékességi területe. A módosítással az érintett bíróságok illetékességi területe a járásokhoz 
igazodik. 
 
2019. év folyamán új épületbe költözött a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság. 
 
Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCI. törvény 
módosította a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (Vht.), mely alapján a 
2018. december 31. napját követően kiállított végrehajtható okiratok esetében az állami adó- 
és vámhatóság jár el.  
 
I.2. A bírósági szervezet működését, illetve a bírósági munkaterhet érintő jelentősebb 
jogszabályi változások 
 

a) Jogállási tárgyú jogszabály-változások 
 
1. Az egyes büntetőjogi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2018. évi CXXII. törvény 2019. január 1. napján lépett hatályba. A „salátatörvény” 
12 törvényt módosított, köztük jogállási törvényeket is, így a Bszi.-t, és a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényt (Bjt.). A törvény a 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek (Be.) megfelelően szabályozza az 
OBH elnöke által kijelölendő, fiatalkorúak ügyeiben eljáró bírákra vonatkozó 
rendelkezéseket. 
 

2. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény és egyes törvények 
eljárásjogi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLVIII. törvény 
2019. január 1. napján lépett hatályba. A törvény módosította a bíróságok 
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illetékességét, új járásbíróságként az Érdi Járásbíróság felállításáról rendelkezett, 
mellyel egyidejűleg más járásbíróságok illetékességi területét megváltoztatta. 
 

3. A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes átmeneti 
szabályokról szóló 2018. évi CXXXI. törvény (Átmeneti tv.) rendes bíróságokat 
érintő rendelkezései 2019. február 1. napján léptek hatályba. A törvény elkülönítette a 
rendes- és közigazgatási bíróságok rendszerét, szabályozta az Átmeneti tv. és más 
jogszabályok egymáshoz való viszonyát, a közigazgatási bíróvá, bírósági titkárrá és 
bírósági fogalmazóvá, igazságügyi alkalmazottá válás speciális esetét, a bírói 
illetményvédelmi rendelkezéseket. Időközben a közigazgatási bíróságokról szóló 
törvény hatálybalépésének elhalasztásáról szóló 2019. évi LXI. törvény 
rendelkezései alapján az Átmeneti tv. 2019. július 9. napjától hatályát vesztette. 
 

4. Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosítása 2019. december 13-án 
lépett hatályba, amely az Alaptörvény bíróságokra vonatkozó bekezdéseit a hetedik 
Alaptörvény módosítást megelőző állapotba állította vissza: a Közigazgatási 
Felsőbíróság elnökével kapcsolatos rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerültek, 
megszűnt a rendes és a közigazgatási bíróság megkülönböztetés, utóbbi hatályon kívül 
helyezésre került. Kivezetésre kerültek a külön bíróságok, hatályon kívül helyezésre 
kerültek a közigazgatási bírósági szervezet felállításáról szóló sarkalatos törvény 
hatálybalépéséig szóló átmeneti rendelkezések. 
 

b) A bíróságokat jelentősen érintő eljárási szabályok változása 
 

1. Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes 
törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény 
rendelkezései szerint 2019. január 1. napját követően az állami adó- és vámhatóság 
hajtja végre az igazságügyi követeléseket, ha a végrehajtható okiratot 2018. december 
31. napját követően állítják ki.  
 

2. Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi XCI. törvény 
2019. január 5. napján lépett hatályba. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) módosítása a felszámoló szervezetekre 
vonatkozó kiegészítő szabályokat állapít meg, továbbá a felszámoló szervezetek 
működésére és hatósági ellenőrzésére, szankcionálására vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaz. A Vht. módosítása fellebbezést tesz lehetővé számos, korábban nem 
támadható végzéssel szemben, valamint rögzíti, hogy a 2018. december 31. napját 
követően kiállított végrehajtható okiratok esetén az állami adó- és vámhatóság jár el.  
 

3. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek 
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról 
szóló 2018. évi CXXXII. törvény bíróságokat érintő rendelkezései 2019. április 15. 
napján léptek hatályba. A jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek 
bejegyzése során a módosítást követően már nem az egyházak „elismerésére”, hanem 
nyilvántartásba vételükre kerül sor. A Fővárosi Törvényszék a bevett egyházak 
kivételével a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség bejegyzésére kizárólagos 
illetékességgel rendelkezik.  
 

4. Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény 2019. április 27-én lépett 
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hatályba. A törvény elfogadásával Magyarország eleget tett a GDPR-ban foglalt azon 
kötelezettségének, hogy a tagállami jog a GDPR-ral ne legyen ellentétes. A bíróságokat 
érintően kiegészült a Cstv. a természetes és nem természetes személy hitelezők 
nyilvántartásba vételéhez szükséges azonosító adatok tekintetében. 

 
5. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. 

évi LXVI. törvény módosította a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. 
törvényt (Pp) 2019. július 10. napjától. Pontosításra kerültek az ügyész eljárására 
vonatkozó szabályok a jogi képviselő nélküli perekben, kiegészültek a nyelvhasználatra 
vonatkozó rendelkezések, meghatározásra kerültek a keresetet tartalmazó irat 
hiányainak pótlására vonatkozó eljárás esetkörei. 2019. július 10-től a 
személyállapottal kapcsolatos perek közös eljárási szabályai is kiegészültek. A 
gyámhatóságnak peres félként nem kötelező a jogi képviselő nélkül eljáró fél számára 
rendszeresített nyomtatványok használata. Változtak a házasság megegyezés alapján 
történő felbontásának rendelkezései, valamint a kiskorú gyermek tartása iránt indított 
perekkel és a házasság felbontásával összekapcsolható keresetek szabályai is. 
 

6. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs 
kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény 
bíróságokat érintő rendelkezései 2019. július 24-én léptek hatályba. A törvény 
tartalmazza az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási 
együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvényt (Aktv.) érintő 
módosításokat. Az Aktv. kiegészült az Európai Uniós vitarendezési eljárás 
szabályaival. Az Aktv. perindítási jogot biztosít az eljárás során hozott egyes, az Aktv.-
ben meghatározott döntésekkel szemben, melyek közigazgatási jogvitának minősülnek 
és elbírálásukra a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos 
illetékességgel. 

 
7. A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés 

tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2019. évi LXX. törvényben egyes hatósági döntésekkel szemben közigazgatási 
per indítására biztosít lehetőséget a jogalkotó, és ezekhez speciális perjogi szabályok 
kapcsolódnak, melyek 2019. szeptember 1-jén léptek hatályba. 

 
 
II. Ügyforgalmi adatok 
 
II.1. Ügyérkezés 
 
2019-ben országosan 1 millió 166 ezer ügy érkezett a bíróságokra, ami 6,6%-kal kevesebb, 
mint 2018. évben (1 millió 249 ezer ügy). 
 
A peres ügyérkezés közel hasonló mértékben, 5,8%-kal (267 ezerről 251,5 ezerre) csökkent. 
A járásbíróságokra, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokra 3,9%-kal 
kevesebb peres ügy érkezett, mint előző évben (2018-ban 217,5 ezer, 2019-ben 209 ezer). A 
csökkenést a büntető, a szabálysértési és a munkaügyi perek számának visszaesése okozta: a 
büntetőperek száma 19%-kal (39 798-ról 32 231-re), a szabálysértési pereké 1,9%-kal 
(36 122-ről 35 421-re), a munkaügyi pereké 25,2%-kal (6 170-ről 4 615-re) mérséklődött. 
Nőtt viszont a polgári (0,9%-kal, 1 083 üggyel), a gazdasági (5,1%-kal, 327 üggyel) és a 
közigazgatási (1,4%-kal, 196 üggyel) perek száma. A nemperes ügyérkezés – beleértve a 
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mediációs és szabálysértési ügyeket is – 7,8%-kal (475 ezerről 438 ezerre) csökkent. 
Mennyiségét tekintve a legnagyobb mérséklődés a bírósági végrehajtási ügyeknél (141 567-
ről 117 181-re – 17,2%), illetve a szabálysértési nemperes ügyeknél (201 069-ről 188 571-re – 
6,2%) volt. Nem érintette a csökkenés a büntető és munkaügyi nemperes ügyeket: büntető 
ügyszakban 5,7%-kal (71 197-ről 75 275-re), munkaügyi ügyszakban 7,3%-kal (853-ról 915-
re) nőtt az érkezés. 
 
Törvényszéki első fokon az érkezett peres ügyek száma összességében 7,6%-kal csökkent 
(13 634-ről 12 592-re). 2019-ben 420 437 nemperes ügy indult (csőd- és felszámolási 
eljárásokkal, valamint cégügyekkel és büntetés-végrehajtási ügyekkel együtt), ami 2018. 
évhez képest (447 719) 6,1%-os csökkenés. 
 
Törvényszékek másodfokon (ezen szint elsőfokú ügyei nélkül) 8,8%-kal, 70 887-ről 64 684-
re csökkent az érkezés. 
 
Az ítélőtáblákra összességében 13,1%-kal kevesebb ügy érkezett (14 371 helyett 12 485). 
 
A Kúriához  érkezett ügyek száma 11,6%-kal csökkent (7 586-ról 6 705-re). 
 
II.2. Ügybefejezés 
 
Az érkezés csökkenése nagyban befolyásolta a befejezhető ügyek mennyiségét. 2019-ben az 
érkezett ügyek számához képest 2,2%-kal többet fejeztek be a bíróságok. A befejezések száma 
minden ítélkezési szinten többletet mutat az érkezéshez képest.  
 
2019. évben a járásbíróságokon, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokon 
összességében 668 ezer ügyet fejeztek be, ami 3,2%-kal haladta meg az érkezett ügyek 
számát. Ez az arány a peres ügyek tekintetében jelentősebb, 5,3%-os. A peres befejezés 
legnagyobb arányban a munkaügyi pereknél (18,8%-kal) és a büntetőügyeknél (14,8%-kal) 
múlta felül az érkezést. 
 
A törvényszékek első fokon 433,5 ezer ügyet fejeztek be. A peres ügyeknél a befejezések 
száma 10,2%-kal haladta meg az érkezett ügyekét. A felszámolási ügyek esetében 2019-ben is 
kiemelkedő, 121%-os a befejezés–érkezés arány. 
 
Törvényszék másodfokon összesen 69 683 ügyet fejeztek be a bíróságok, ez 4,6%-kal 
meghaladja az érkezett ügyek számát (66 641). A peres ügyek vonatkozásában ez az arány 
11,7%, ami az előző év arányához képest 3,9 százalékponttal kedvezőbb. Kiemelendő, hogy 
13,1%-kal nőtt a befejezett ügyek száma közigazgatási peres ügyszakban. 
2019. évben minden ügyszakban több ügyet fejeztek be peres és nemperes ügyből is, mint 
amennyi érkezett. 
 
Az ítélőtáblák 2019-ben 12 720 ügyet fejeztek be összesen, ami 1,9%-kal haladta meg az 
érkezett ügyek számát. A másodfokú befejezés–érkezés arány a peres ügyeknél a büntető 
(105,4%), a nempereseknél a gazdasági ügyszakban (107,3%) a legkedvezőbb. 
 
A Kúrián  7 494 ügyet fejeztek be, ami 11,8%-kal haladja meg az érkezett ügyek számát; a 
befejezés–érkezés arány 2018. évhez képest 8,1 százalékponttal javult. 
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II.3. Folyamatban lévő ügyek 
 
2019. év végén a törvényszék első fok kivételével valamennyi szinten csökkent a folyamatban 
maradt ügyek száma: a járásbíróságokon, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságokon 
14,9%-kal, törvényszék másodfokon 20,2%-kal, az ítélőtáblákon pedig 10%-kal kevesebb ügy 
maradt folyamatban, mint 2018. év végén. 
 
A járásbíróságokon, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságokon a peres ügyek 
esetében 12,7%-kal csökkent az ügyhátralék. Kiemelendő a munkaügyi peres ügyszak, ahol 
(döntően a 2018. január 1-jén hatályba lépett közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. 
törvény (Kp.) hatására) 28,4%-kal, illetve a büntető peres ügyszak, ahol 24,9%-kal volt 
alacsonyabb a folyamatban lévő ügyek száma 2019. év végén 2018. december 31-hez képest. 
 
Törvényszék első fokon – bár a peres ügyeknél minden ügyszakban és összességében 
17%-kal csökkent a folyamatban lévő ügyszám –, a nemperes, és ezen belül elsődlegesen a 
cégügyek hátralékának emelkedése miatt az összes hátralék minimálisan (0,6%-kal), de 
emelkedett. 
 
Törvényszék másodfokon 2018-hoz képest 20,2%-kal csökkent az ügyhátralék. A 
csökkenést mind a peres, mind pedig a nemperes ügyeknél sikerült elérni. Mennyiségét 
tekintve a legjelentősebb csökkenés a polgári peres (3 619-ről 2 605-re, 1 014 ügy), arányait 
tekintve a munkaügyi peres ügyszakban (44,9%) volt. 
 
Az ítélőtáblákon 2019. év végén – összevetve a 2018. december 31-i adatokkal – 10%-kal 
volt kevesebb folyamatban lévő ügy. A másodfokú polgári peres és nemperes és a 
harmadfokú büntető peres ügyek kivételével mindenhol csökkent a befejezésre váró 
fellebbezett ügyek száma. 
A másodfokú pereknél a büntető ügyszakban (katonai ügyekkel együtt 13,6%-kal), a 
nemperes ügyeknél – az elenyésző számú katonai ügyet nem számítva – gazdasági 
ügyszakban (31,1%-kal) csökkent legnagyobb arányban az ügyhátralék. 
 
A Kúrián folyamatban maradt ügyek száma az előző év végéhez képest 21,1%-kal csökkent 
(2 945 ügy). 
 
II.4. Id őszerű ítélkezés 
 
A törvényszékeken és ítélőtáblákon a perek 86,5%-a az adott ítélkezési szintre érkezéstől 
számított 1 éven (ítélőtáblán 6 hónapon) belül befejeződött (260 728 ügyből 225 522 ügy). 
 
Az elhúzódó folyamatban lévő perek száma, vagyis a járásbírósági szinten és törvényszék első 
fokon a 2 éven túli, törvényszék másodfokon az 1 éven túli, illetve ítélőtáblán a 6 hónapon 
túli ügyek száma minden korábbinál alacsonyabbra 7 544-re csökkent 2019 végére. Ez több 
mint félezer üggyel kevesebb, mint egy évvel korábban (8 050), és kevesebb mint fele a 2010. 
évi hátraléknak (14 579). 
 
5 éven túl folyamatban lévő peres ügy – egy másodfokú büntetőpert leszámítva - csak első 
fokon volt, s ezek számának csökkenése 2019-ben is folytatódott. 2019 végén 864 per volt 5 
éven túl folyamatban, 13,7 %-kal kevesebb, mint 2018-ban (1 001 ügy.) 
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II.5. Bíróságok ellen indított perek 
 
Az OBH 2019. év folyamán 58 perben kapott meghatalmazást az alperesi bíróságoktól. 
 
2019. december 31-én 286 olyan per volt folyamatban, melyben a bíróságok képviseletét az 
OBH látta el. További 230 ügyben a bíróságok a képviseletüket saját hatáskörben látták 
el. 
 
A bíróságok ellen indított perek közül a beszámolási időszakban 442 ügy fejeződött be 
jogerősen, ebből 6 per zárult a bíróságok marasztalásával, azaz 99 %-ban 
megalapozatlanok voltak a keresetek. 
 
A beszámolási időszakban az eljáró bíróságok ítéleteikben 9,2 millió forint megfizetésére 
kötelezték az alperesi bíróságokat, amely a 2019-ben indult eljárásokban peresített 
követeléshez (összesen 523,8 millió forint) viszonyítva rendkívül alacsony összeg, annak 
1,76 százaléka. 
 
 
III. A központi igazgatási feladatok egyes általános eszközeivel megtett intézkedések 
bemutatása 
 
III.1. Szabályzatok, ajánlások 
 
III.1.1. Szabályzatok 
 
Az OBH elnöke – a bíróságok véleményét is beszerezve – 2019-ben 13 új szabályzatot 
(normatív utasítást) adott ki, valamint 16 szabályzatban módosította a korábbi 
rendelkezéseket. 
 
A 2019-es évben különösen három új szabályzat jelentett komoly előrelépést a stratégiai célok 
megvalósításának irányába.  
 
A bírósági határozatok anonimizálásával és közzétételével kapcsolatos feladatok egységes 
végrehajtásának biztosítását szolgálja a bírósági határozatok anonimizálásával és 
közzétételével kapcsolatban a bíróságokra háruló feladatok végrehajtásáról szóló 26/2019. 
(XI. 25.) OBH utasítás. Az utasítás meghatározza az anonimizálás folyamatát, a szerkesztés 
szabályait, az anonimizálás során törlendő, illetve nem törlendő adatok körét, az anonimizált 
határozat vagy határozatrész közzétételének, illetve a közzététel mellőzésének, a közzététel 
visszavonásának esetköreit, az üzemzavar esetén teendő intézkedéseket. 
 
A közhiteles nyilvántartások és adatbázisok használatáról szóló 25/2019. (XI. 14.) OBH 
utasítás a bírósági ügyek elektronikus intézését támogató, a közhiteles nyilvántartások és 
adatbázisok igénybevételi eljárási rendjét határozza meg, rögzíti az információátadás részletes 
szabályait, a rendszer használatának módjait, az adatvédelmi intézkedéseket. 
 
A bírósági szervezet informatikai biztonsági szabályzatáról szóló 13/2019. (VII. 26.) OBH 
utasítás célja, hogy elősegítse a bírósági szervezet közös informatikai rendszereinek védelmét.  
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III.1.2. Ajánlások 
 
A bíróságok igazgatási munkájának elősegítésére az OBH elnöke – a bíróságok és az 
Országos Bírói Tanács (OBT) véleményét is beszerezve – 2019-ben 3 új ajánlást adott ki, és 1 
ajánlásban módosította a korábbi rendelkezéseket. 
 
III.2. Protokollok, ügymenetleírások 
 
Az OBH belső ügymenetleírásai, eljárási protokolljai a hatékony, egyszerű, gyors és átlátható 
ügyintézését szolgálják. Általános jellemzőjük, hogy mind az általános, mind pedig a konkrét 
feladatokhoz kompetenciafüggő, határidőhöz kötött ügyintézés tartozik, vezetői felelősségeket 
határoznak meg, továbbá a kommunikáció, az előkészítés, a végrehajtás, majd pedig az 
ellenőrzés rendjére is tartalmaznak előírásokat. 
 
Az OBH-ban alkalmazott protokollok, ügymenetleírások közül megemlítendő a Jogi 
Képviseleti Osztály működési rendjére, és az egyes ügyek kezelésére vonatkozó protokoll, a 
jogszabály-véleményezés rendjére vonatkozó protokoll, továbbá az új belépő kollégák 
felkészítésének rendjét rögzítő protokoll.  
 
A Magyar Igazságügyi Akadémián az alábbi protokollok készültek, illetve voltak életben 
2019-ben: 

• Központi-központi és központi-helyi regionális képzési protokoll 
• Képzésinformatikai rendszer használati protokoll adminisztrátorok részére 
• Képzésinformatikai rendszer használati protokoll felhasználók részére 
• EJTN AIAKOS kiutazás /fogadás - általános folyamatábra 
• EJTN Long Term kiutazás, Short Term kiutazás /fogadás - általános folyamatábra 
• EJTN THEMIS verseny részvétel és hosting 
• Nemzetközi kapcsolattartók / rendezvények/ kérdőívek 
• Nemzetközi képzések elbírálásának folyamata és nyomonkövetés 
• Nyelvi Treasury 
• Werbőczy Lingua 
• Werbőczy Mundus 
• Delegációk fogadása protokoll 
• Nemzetközi események kiutazóinak felkészítése protokoll 
• Úti beszámolók feldolgozása protokoll 
• Kisokos a nemzetközi képzéseken való részvétel esetén felmerülő költségek 

előlegezéséről 
• Adatigénylések kezelésével kapcsolatos protokoll 
• Fogalmazói felvételi versenyvizsga kiírása és lebonyolítása 
• Mailáth gyakornoki program 
• Mailáth György Tudományos Pályázat kiírása és lebonyolítása 
• Ráth György Pályázat kiírása és lebonyolítása 

 
Az OBH részletes segédanyagokkal (tájékoztatók, módszertani útmutatók) folyamatosan 
segítette a bíróságok munkáját, útmutatókkal elősegítette a bírósági igazgatási munkát 
(statisztika, ügyvitel, iratkezelés), ügyszakonkénti összefoglalókkal támogatta az ítélkezési 
feladatokat, továbbá az informatikai rendszerek kezeléséhez is naprakész segítséget nyújtott.  
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III.3. Vizsgálatok 
 
A vizsgálat az igazgatás egy adott területének mélyreható elemzését teszi lehetővé. A 
vizsgálatnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy ráirányítsa a vezető figyelmét az időszerű, 
hatékony ítélkezés vagy más kiemelt szempont érvényesülésére, vagy éppen a vizsgált 
területet érintő hiányosságra. A vizsgálatok segítségével felmérhető, hogy mely területeken 
vannak jelentős különbségek az egyes bíróságok igazgatási gyakorlatában, és tapasztalatainak 
fényében lehetőség nyílik annak mérlegelésére is, hogy az OBH ajánlás vagy szabályzat 
alkotásával, esetleg jogszabály-módosítás kezdeményezésével egységesítse a gyakorlatot. 
 
Az OBH elnöke a Bszi. 76. § (6) bekezdés b) pontja alapján rendelhet el igazgatási 
vizsgálatot.  
Igazgatási vizsgálat lehet rendszeres, rendkívüli, eseti, cél- vagy hatásvizsgálat. Az OBH 
igazgatási gyakorlatában az általános, rendszeresen visszatérő jelleggel lefolytatásra kerülő 
vizsgálatok, illetőleg egyes bíróságokat érintő célvizsgálatok a tipikusak.   
 
III.3.1. Általános vizsgálatok 
 
Az általános vizsgálatokat rendszeresen, általában évente visszatérően kell lefolytatni. 
2019-ben 3 ilyen vizsgálat lefolytatására került sor: 

• a bíróságokon elévült büntető ügyek vizsgálata, 
• a két éven túl folyamatban levő ügyek vizsgálata, valamint 
• a készenlétet és ügyeletet ellátók tevékenységének és költségeinek jelentése. 

 
Mindezeken túlmenően az OBH nyomon követte büntető ügyszakban a külföldi ítélet 
érvénynek elismerésével és általában a külföldre irányuló jogsegélyforgalommal kapcsolatos 
tapasztalatokat is. 
 
III.3.2. Célvizsgálatok 
 
A célvizsgálat olyan részletes áttekintés, amely konkrét tevékenységhez, témakörhöz köthető. 
Célja, hogy a vizsgált részterületen pontos helyzetelemzésre és feladatmeghatározásra 
kerüljön sor. A központi igazgatás által elrendelt célvizsgálat egyidejűleg több bíróságon, 
vagy akár valamennyi bíróságon is lefolytatható. A célvizsgálatok jelentősége abban rejlik, 
hogy lehetőséget nyújtanak egy-egy jogalkalmazással kapcsolatos terület helyi- és központi 
szinten történő elemzésére, és igazgatási intézkedésekkel történő támogatására. Az OBH 
elnöke 2019-ben több országos, átfogó jellegű, és egyes törvényszékekre irányuló 
célvizsgálatot is elrendelt. 
 
A 2019. évben elrendelt célvizsgálatok országos és egyes törvényszékeket érintő 
vizsgálatokra különíthetők el, amelyek közül az alábbiak érdemelnek kiemelést. 
 
Országos célvizsgálat körében vizsgált területek: 

• katonai tanácsok munkaterhének vizsgálata, 
• a kötelező hármas tanácsok felállításával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok 

felmérése, 
• a jogerősen kiutasított személyek idegenrendészeti hatóság elé állításával kapcsolatos 

gyakorlati tapasztaltok felmérése. 
 

Külön, egyes törvényszékeket egy célvizsgálat érintett: 
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• a polgári – vagyonjogi és családjogi – ügyekben a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”) szóló 
1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 
13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása és az ilyen 
módon lefolytatott kézbesítési eljárások eredményességének vizsgálata (Fővárosi 
Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó kerületi bíróságok). 

 
III.4. Munkacsoportok 
 
Az OBH elnöke a Bszi-ben meghatározott feladatok ellátására munkacsoportokat hozott létre. 
Ezek olyan szakmai testületek, amelyek szakmai anyagok megalkotása útján elemzésekkel, 
javaslatokkal és véleményezéssel támogatják a döntések előkészítését. A munkacsoportok a 
bíróságokon felhalmozódott ismereteket és tapasztalatokat közvetítik a központi igazgatás 
felé, ezekkel a szakismeretekkel támogatják a bírák és az igazságügyi alkalmazottak a 
bírósági szervezetet mind az ítélkezésben, mind az igazgatási feladatok hatékony, időszerű, 
valamint átlátható elvégzésében. 
 
Az OBH-ban 2019-ben 13 munkacsoport működött, ebből 5 munkacsoport az évekkel 
korábban megkezdett munkát ebben az évben is folytatta, 6 munkacsoport működési ideje 
meghosszabbításra került, és 2 új munkacsoport kezdte meg működését. 
 
III.5. Képzések 
 
A képzési rendszer elemei változatlanul a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA), illetve a 
helyi/regionális szinten megtartott képzésekből álló központi képzések, a helyi képzések és az 
önképzés. A központi képzések megvalósítását igazgatási oldalról a bírósági elnökök és az 
Oktatásfelelősi Hálózat tagjai, szakmai oldalról pedig a kollégiumok és regionális 
kollégiumok vezetői, valamint az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat tagjai támogatták.  
 
2019-ben nagyobb hangsúlyt kapott a képzésinformatikai rendszer továbbfejlesztése, 
amelynek céljai: 

- felhasználóbarát, online jelentkezés biztosítása a teljes bírósági szervezet részére, 
- jelentkezések online elbírálása az oktatásfelelősi hálózatban, 
- személyes tanulmányi háttér, nemzetközi pályázatok nyomon követése a rendszerben,  
- a teljesített képzésekről kiállított hiteles tanúsítványok letöltése, 
- egyszerűbb célcsoport meghatározás. 

 
Az egységes képzésinformatikai rendszer szinkronban működik a Coospace e-learning 
rendszerrel. 
 
A központi képzések kiemelt fókusztémái: 

• A szakmai képzések: elsődlegesen az eljárásjogi kódexek és gyakorlati alkalmazása, 
valamint a digitális bíróságot támogató elektronikus fejlesztések alkalmazása.  

• Vezetői kompetenciák fejlesztése: folytatódott a vezetőképzési koncepció 
végrehajtása a járásbíróságok elnökei részére szervezett intenzív képzéssorozattal, 
amely kiterjedt igazgatási ismeretekre és kompetencia fejlesztő elemekre.  

• Az új generáció bírói hivatásra történő felkészítése: A bírói hivatásra történő 
felkészítés során a 2019-es évben indult új képzési koncepció már komplex 
megközelítésben foglalkozott ezzel a célcsoporttal. A koncepció a szakmai ismeretek 
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átadása mellett tartalmazta az egyéb képességek, készségek fejlesztését és a bírói 
hivatás gyakorlásához elengedhetetlen szemléletmód átadását is.  

• Instruktor bírák képzése: A 2019-ben elindult képzések során a résztvevők az 
instruktori munka andragógiai és pszichológiai hátterével, a konstruktív szakmai 
fejlesztés eszközeivel és technikáival dolgoztak. 

• Az országos hálózatok és programok: Az országos szintű hálózatok rendezvényei 
közül kiemelendő az európai jogi szaktanácsadói és kiberbűnözési hálózat rendszeres 
továbbképzése és az oktatásfelelősi hálózat, valamint az elektronikus eljárásokat 
támogató kapcsolattartók bíróság működését támogató működése, továbbá a 2019-ben 
létrejött bírósági coach és tréneri hálózat tagjainak szakmai képzése. 

• A kijelöléshez kötött és speciális ügytípusok közül kiemelendők a közlekedési 
bűncselekmények, a fiatalkorúak büntetőügyei, a szabálysértési jog, a személyállapoti 
perek kapcsán megvalósuló képzések. 

• Tudományos és nemzetközi rendezvények: A hazai és a nemzetközi partnerek által 
szervezett rendezvényeket, konferenciákat öleli fel, amelyek számos bíró, igazságügyi 
alkalmazott részvételével valósultak meg. 

 
2019-ben központi képzés keretében a MIA 531 rendezvényt szervezett 18 361 fő 
részvételével, melyből a MIA-n 354 központi képzés, összesen 10 065 fő jelenlétével valósult 
meg. Emellett 172 fő vett részt 12 kihelyezett képzésen, melyek a Fővárosi Törvényszék, a 
Budapest Környéki Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla által valósultak meg. A többi 
központi képzést helyi/regionális szinten a törvényszékek és ítélőtáblák oktatásfelelősi 
hálózata valósította meg. 
 
Az új eljárásjogi törvények (Pp. és a Be.) alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket áttekintő, 
„Az új Pp. a gyakorlatban” és „A Be. a gyakorlatban” című helyi/regionális képzéseken, 
amely valamennyi, az adott ügyszakba beosztott bíró számára kötelező volt, 62 alkalommal, 
3104 fő vett részt. A fiatalkorúak ügyeire kijelölt bírák részére szervezett kötelező, egynapos 
regionális képzés keretében, összesen 5 alkalommal 320 büntető ügyszakos bíró és bírósági 
titkár, míg a Bírósági Kiberhálózat tagjai számára megtartott kötelező képzésen79 fő képzését 
biztosította az OBH. 
 
A polgári, valamint közigazgatási és munkajogi szakterületen megtartott helyi/regionális 
ajánlott képzési heteken 35 polgári, valamint közigazgatási és munkajogi képzés valósulhatott 
meg, ezeken összesen 2293 bíró és bírósági titkár vett részt. Az igazságügyi alkalmazottak 
részére tartott képzésen 1049 fő vett részt. A második félévben összesen 27, büntető 
ügyszakot érintő ajánlott képzésen 1027 fő bíró és bírósági titkár vett részt. 
 
Országos Pervezetési Verseny 
Bírósági titkárok és fogalmazók pervezetési versenye, melyen büntető és polgári ügyszakban 
indultak a csapatok. 
Cél: Minél valósabb körülmények megteremtése mellett a bírói pályára történő felkészülés, 
amelynek során a 7-7 fős bírókból álló zsűri választotta ki a legjobbakat. A versenyről készült 
felvételek segítséget nyújtanak a pervezetési/perszimulációs képzések minél magasabb 
színvonalú megrendezéséhez. 
 
A MIÁ-n megvalósult szakmai képzések közül kiemelendő: 

- A Be. a gyakorlatban – képzők képzése 
- Az új Pp. és az új Kp. a gyakorlatban – képzők képzése 
- Bevezetés a gazdasági bűncselekmények jogalkalmazói gyakorlatába.  
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- A költségvetési csalás bizonyításának és minősítésének alapvető kérdései 
- Büntetés-végrehajtási szakmai nap 
- Csőd- és felszámolási ügyszakos bírák képzése 
- Közlekedési büntetőjog 
- Személyi állapoti perek alapjai 
- A darkweb jogi megítélése és gyakorlata 
- Munkaügyi bírák szakmai napja (Kúriai együttműködés) 
- Szakmai nap büntető ügyszakos bírák számára (Kúriai együttműködés) 
- Polgári Jogi Szakmai Napok (Kúriai együttműködés) 
- „Érdekek és értékek az Európai Unióban” – az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat 

kötelező képzése 
 
 
IV. Egyszerűsítési, hatékonysági, költségtakarékossági intézkedések és intézményi 
stratégia 
 
Az OBH és a bíróságok vezetői több olyan igazgatási megoldás, munkaszervezési módszer 
bevezetését célozták meg, amely gyorsabb, hatékonyabb, költségkímélőbb jogalkalmazást, 
illetve működést tesz lehetővé. 
 
Az intézményi stratégia alapján a bírósági szervezet egészének vagy részeinek, esetleg egyes 
bíróságok áttekinthetőbb, kiszámíthatóbb egyben célorientált és eredményes működése 
szervezhető, amely a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés és az értékelés egymást követő 
lépéseiből áll. Ennek segítségével a szervezet vezetője a bíróság mindenkori feladataira 
figyelemmel határozza meg a rövid és középtávú prioritásokat, és felelőseiket, követi nyomon 
azok ütemezett végrehajtását, valamint végez szükség szerint beavatkozásokat. 
 
IV.1. Id őszakos országos programok 
 
Az OBH időszakos jelleggel meghirdetett országos programjai többek között ugyancsak a 
munka hatékonyságát, költségtakarékossági intézkedések bevezetését szolgáló 
munkaszervezési megoldások, vezetői intézkedések kidolgozására, láttatására és megosztására 
nyújtanak lehetőséget.  
 
IV.1.1. Fenntartható Fejlődés Program 3. és Vezetői Program 2. 
 
A bírósági szervezetfejlesztés és a munka hatékonyságának további erősítése érdekében az 
OBH elnöke 2016-ban meghirdette a Fenntartható Fejlődés Programot (FFP), melynek célja a 
már elért eredmények megőrzése, az ítélőtáblákon és törvényszékeken bevezetett 
felelősségteljes kezdeményezések, munkaszervezési megoldások, vezetői intézkedések 
láthatóvá tétele volt. A programban a bíróságok jelentős eredményeket értek el a magas 
színvonalú, időszerű ítélkezés, az életpálya, az ügyfélkapcsolatok, és a kommunikáció 
területén is. 
 
A célkitűzések tovább éltek, az FFP pedig az ügyforgalmi eredmények megtartása érdekében 
egy szűkebb körben folytatódott, szem előtt tartva, hogy a 2017. év legnagyobb kihívása az új 
eljárási kódexekre történő felkészülés volt. Ennek következtében az OBH elnöke 2017-ben 
meghirdette a Fenntartható Fejlődés Program 2.-t, melynek célja a fentiek mellett a további 
fejlődés előmozdítása volt. A 2018 végén befejeződött Program a korábbi programhoz 
hasonlóan továbbra is olyan általános ügyfogalmi mutatókat tartalmazott, amelyeket a 

899



bírósági vezetők a bírósági eredmények bemutatása céljából jelenleg is monitoroznak. A 
bíróságok a korábban elért kedvező időszerűségi mutatóikat a program zárására is 
megtartották. 
 
A Fenntartható Fejlődés Program 2.-t követően nem sokkal, a 2019. február 27-én tartott 
elnöki értekezleten az OBH elnöke ismertette a program folytatását, a Fenntartható Fejlődés 
Program 3-a, valamint meghirdette a Vezetői Program folytatását.  
 
A Fenntartható Fejlődés Program 3. az ügyforgalmi eredmények megtartása érdekében 
folytatódott, figyelemmel arra is, hogy az elmúlt évek digitális fejlesztéseinek köszönhetően a 
bíróságokon már széles körben rendelkezésre állnak a bírákat és igazságügyi alkalmazottakat 
segítő eszközök, illetve az ügyfelek tájékoztatását szolgáló megoldások, ekként a 
beszédfelismerő szoftverek, a távmeghallgatási eszközök, valamint a Bírósági Elektronikus 
Tájékoztatási és Figyelmeztető Rendszer.  
 
A Vezetői Program folytatásának célja volt, hogy ráirányítsa a törvényszéki elnökök 
figyelmét a hangsúlyosabb igazgatási területekre, ösztönözze a hatékony igazgatási 
tevékenységet, kidolgozza az igazgatási jó gyakorlatokat, illetve bemutassa a már meglévőket. 
A Vezetői Program indikátorai a belső és a külső kommunikáció fokozására, a családbarát 
munkahely kialakítására vagy a már meglévő ilyen irányú igazgatási intézkedések további 
erősítésére, a bírósági lajstrom adatainak megfelelőségét biztosító vizsgálatok elrendelésére, 
továbbá a 2, 5, illetőleg 10 éven túl elhúzódó ügyek számának csökkentésére irányultak. 
 
 
V. Elektronikus kapcsolattartás a bírósági eljárásokban  
 
A bíróságok időszerű eljárásának elősegítése a stratégiai célkitűzések között szerepel.  
 
Az időszerű eljárás fontos eleme a megfelelő informatikai háttér kialakítása és biztosítása, 
mely lehetővé teszi, hogy mind a peres, mind а nemperes eljárásokban az ügyek elektronikus 
úton intézhetők legyenek, beleértve a bírósági iratkezelés mellett az ügyvitel elektronikus útra 
terelését és az elektronikus úton való kapcsolattartást is.  
 
V.1. Elektronikus kapcsolattartás a civilisztikai perekben 
 
Az OBH és a bíróságok – mint elektronikus ügyintézést biztosító szervek – a feladat- és 
hatáskörükbe tartozó valamennyi eljárásban kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézést. 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) 9.§ (1) bekezdésében meghatározott szervek és 
személyek valamennyi ügyben kötelesek a bírósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani.  
 
Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett felek is szívesen választják e gyorsabb, 
költséghatékonyabb kapcsolattartási formát a papír alapú helyett. 
 
A civilisztikai perekben benyújtott beadványok (kezdőirat + utóirat) száma: 
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A civilisztikai perekben előterjesztett elektronikus kezdőiratok száma: 
 

 
 
Az elektronikus kapcsolattartás kiterjesztésére figyelemmel az OBH korábban már 
kialakította az e-per kapcsolattartói hálózatot, melynek tagjai az adott ügyszakban szolgálatot 
teljesítő, az elektronikus kapcsolattartás területén elmélyült ismeretekkel rendelkező bírák.  
 
Az e-per kapcsolattartói hálózat résztvevői segítséget nyújtanak, közreműködnek a helyben 
felmerülő kérdések megválaszolásában, helyi oktatások lebonyolításában. 
 
V.2. Elektronikus kapcsolattartás a csőd- és felszámolási eljárásokban 
 
A csődeljárásokban 2015. január 1-jétől az adós részéről kötelező az elektronikus 
kapcsolattartás. A felszámolási eljárásokban 2016. július 1-jétől kötelező az elektronikus 
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kapcsolattartás, ami az alapügyekhez kapcsolódó kifogásolási és vitatott hitelezői igények 
elbírálására irányuló eljárások tekintetében is irányadó.  
 
A civil szervezetek elektronikus fizetésképtelenségi adatszolgáltatásának és a civil 
szervezetek csőd- és felszámolási eljárásaiban közzétételre kerülő végzéseknek a BIR-O 
programba való integrálása 2019. első félévében befejeződött. Ez az informatikai fejlesztés 
nemcsak a végzések BIR-O programban történő generálását és onnan indított közzétételét 
teszi lehetővé, hanem a civil nyilvántartás adatainak a BIR-O program lajstromadataival 
történő valós idejű egyeztetését is automatikusan végrehajtja.  
 
2019. második felében a törvényszékek csatlakoztak a Felszámolók Névjegyzékét Vezető 
Hatóság által létrehozott új adatbázishoz, a Felszámolói Nyilvántartó Rendszerhez (FNYR).  
Az FNYR egy új adatbázis-kezelő szoftver, amelyben pl. a felszámolóként, 
vagyonfelügyelőként kijelölhető cégekre, azok tulajdonosaira, vezető tisztségviselőire, illetve 
az e cégek által foglalkoztatott felszámolóbiztosokra vonatkozó adatokat tart nyilván 
strukturált, elektronikus úton kereshető formában.  
 
A csőd- és felszámolási eljárásokban előterjesztett e-beadványok számának alakulása: 
 

 
 
V.3. A civil szervezetek nyilvántartásának elektronizálása 
 
V.3.1. Elektronikus kapcsolattartás a civil szervezetek nyilvántartási eljárásában 
 
2015. január 1. napjával került bevezetésre a bíróságokon a Civil Integrált Információs 
Rendszer (CIIR), mely révén lehetővé vált az elektronikus kommunikáció a civil 
nyilvántartási eljárásokban.  
 
Az országos adatokat figyelembe véve 2019-ben 104 954 db iratot (kezdő- és utóiratot 
egyaránt) nyújtottak be a civil nyilvántartási eljárások során, melyből 34 021 db elektronikus 
úton érkezett.  
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A teljes iratérkezésre vetítve az iratok 32 %-a érkezett elektronikusan. 
 

 
 
A vagyonkezelői alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény 2019. március 29. napján 
lépett hatályba, a vagyonkezelői alapítványok nyilvántartásba vételéhez szükséges 
informatikai fejlesztés és adatszinkronizáció sikeresen megtörtént. 
 
2019. április 15. napján hatályba lépett az Egyháztörvényt módosító jogszabály (a 
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról szóló 2018. évi 
CXXXII. törvény), mely alapján 4 új jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jött 
létre. Az új típusú civil szervezetek létrejöttére figyelemmel szükségessé vált ezen szervezetek 
CIIR rendszerbe történő integrálása, amely az év folyamán megtörtént. 
 
Az Országos Civil Névjegyzék publikus oldalainak captcha alapú védelme kifejlesztésre 
került, megakadályozva a külső profitorientált szervezetek részéről az adatok tömeges módon 
történő letöltését. 
 
Továbbá elkészült a CIIR programban a csőd és felszámolási eljárások során a BIIR-ből 
közzétett végzések megjelenése, lajstromozása, a származtatott jogi személyekhez tartozó 
módosításokhoz való fejlesztése, a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) 
adatkörök bővítése, valamint az OBH részéről a Fizetésképtelenségi Nyilvántartással és a 
Rendelkezési Nyilvántartással az adatkapcsolat kiépítése. 
 
A tárgyidőszakban megkezdődött a CIIR rendszer Kúriára és az Ítélőtáblákra történő 
kiterjesztése, amely fejlesztés 2020. évben fog teljes egészében elkészülni. 
 
V.3.2. Civil szervezetek beszámolói 
 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a civil szervezetek a tárgyévi 
beszámolójukat a következő év május 31. napjáig küldik meg az OBH-ba közzététel céljából.  
2015. január 1. napjától az elektronikus eljárásra kötelezett szervezet ezt kizárólag 
elektronikus úton, az ún. Ügyfélkapun keresztül teheti meg, 2017. március 1. napjától a 
közalapítvány is. Az ilyen eljárásra nem kötelezettek választhatnak a papír alapú vagy az 
elektronikus eljárás közül. 
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2019. évben összesen 72 279 db beszámoló érkezett az OBH-ba, melynek 87%-a elektronikus 
úton került beküldésre, ez 2%-kal (1446 db) több, mint a 2018. évben. 
 
2019. évben a beszámolók beküldéséhez - jogszabályi kötelezettség alapján - ismételten 
szükségessé vált a nyomtatványok aktualizálása. A beszámolók benyújtásához alkalmazható 
korábbi évekre vonatkozó nyomtatványok frissített verziója, illetve a 2019. évi beszámoló 
elkészítéséhez szükséges nyomtatványok (PK-541, PK-542) 2019. január 21-től érhetők el a 
Civil eljárás során alkalmazandó nyomtatványok között, amelyek a bíróságok központi 
honlapján (www.birosag.hu) megtalálhatóak. 
 
V.4. Elektronikus kapcsolattartás a büntetőeljárásokban 
 
A büntető- és szabálysértési eljárásokban a nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság, a 
büntetés-végrehajtási szervek, valamint más állami szervek kötelezően elektronikus úton 
tartják a kapcsolatot. Ugyancsak kötelező a védőknek, valamint bármely eljárási szereplő jogi 
képviseletében eljáró ügyvédeknek az ügyben az elektronikus kapcsolattartás, míg a 
természetes személyek részére az elektronikus út választható.  
 
Az OBH az elektronikus kapcsolattartást választó és az arra kötelezett szervek, személyek 
által használandó ÁNYK nyomtatványokat folyamatosan frissítette az ügyfelek, illetve a 
hatóságok számára, illetve a használat kapcsán adott visszajelzéseket, tapasztalatokat 
felhasználva fejlesztette, aktualizálta.  
 
A bíróságokra 

- büntetőügyekben 363 235 elektronikus irat érkezett, melyből 109 542 kezdőirat, 
253 693 utóirat: 

 

 
 

 
- szabálysértési ügyekben 256 054 elektronikus irat érkezett, melyből 216 474 

kezdőirat, 39 580 utóirat volt. 
 
Az elektronikus kapcsolattartás során érkező elektronikus iratok kezelése szakszerű és 
időszerű volt a bíróságokon.  
A büntető ügyszakban általános probléma volt a nyomozati iratok rendezetlen, nem sorszám 
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szerinti érkezése, mely a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek nem felelt meg. Az OBH és 
az Országos Rendőr-főkapitányság közötti folyamatos szakmai és informatikai egyeztetések 
eredményeként a nyomozóhatóságok informatikai rendszerében az iratjegyzék összeállító 
funkció továbbfejlesztése, majd a bírósági integrált ügyviteli rendszerben az ennek megfelelő 
átalakítás megvalósult és az informatikai fejlesztések élesítése 2019 során megtörtént. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal elkészítette a BIIR rendszer új funkciójához az útmutatót, mely 
nagy segítség volt az elektronikus kapcsolattartás keretében érkező nyomozati iratok 
strukturált és azonosítható mellékleteinek a letöltésében.  
 
V.4.1. VIA VIDEO projekt 
 
A bírósági eljárások időszerűségének javítása, átláthatóságának növelése alapvető társadalmi 
elvárás. Ehhez kapcsolódóan az OBH kiemelt célja az egyre szélesebb körű és hatékonyabb 
elektronikus bírósági ügyintézés megvalósítása. 
 
Az országos szintű távmeghallgatási rendszer kiépítése 2019-ben is folytatódott, további 112 
végpont került kialakításra, így minden járásbíróságon, törvényszéken, ítélőtáblán és a Kúrián 
lett legalább egy telekommunikációs eszközökkel felszerelt tárgyalóterem, amellyel minden 
bírósági épület videokonferencia útján elérhető.  
 
A Via Video technikát igénybe véve 2019. évben 6 426 távmeghallgatást bonyolítottak le a 
bíróságok, és ezzel 5 221 vádlottat, 638 tanút, 232 polgári peres eljárási részvevőt, 179 
szabálysértési eljárás alá vont személyt és 40 szakértőt hallgattak meg. 
 

 
 
A Via Video rendszer egyik legfontosabb előnye az ügyfelek bíróság előtti megjelenésével 
járó idő és költség csökkentése. A rendszer bővítése hosszútávon hathatósan hozzájárul a 
bírósági eljárások időszerűségi mutatóinak javulásához, az eljárások transzparenciájának 
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növekedéséhez, a bíróságok szolgáltató jellegének erősítéséhez. Mindezeken túl a 
fogvatartottak szállításával járó biztonsági kockázatok nagymértékben csökkenthetők, a 
védelemben részesítendő személyek biztonsága garantálható.  
 
V.5. A cég ügyszak elektronikus ügyintézése 
 
Az országos adatokat figyelembe véve 2019. évben cégbejegyzési és változásbejegyzési 
kérelem 240 461 darab, míg cégtörvényességi eljárás megindítására vonatkozó kérelem 
47 804 darab érkezett.  
 
A cégjegyzék teljes ellenőrzése 2019 első félévében szignifikánsan megemelte a hivatalból 
indítandó törvényességi felügyeleti eljárások számát, az egész évre vetítve kényszertörlési 
eljárás megindítására vonatkozó kérelem 23 543 darab érkezett. 
 
2019. év második felére megvalósult az interface kapcsolat a Belügyminisztérium 
nyilvántartásai és a cégnyilvántartás között. A törvényszékek ezzel automatikus végzéssel 
(rendszerüzenetek) értesültek a cégjegyzékbe bejegyzett személyek lakcímváltozásáról, 
haláláról, illetve, ha szabadságvesztés büntetés miatt kizártak a vezető tisztségviselésből. 
 
V.6. Elektronikus illetékfizetés 
 
Az elektronikus bírósági eljárásokban az ügyfelek az illetékfizetési kötelezettségüket 2019. 
évben is elsődlegesen a bíróságok Magyar Államkincstárnál vezetett illeték-bevételi 
számlájára történő átutalással, illetőleg az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer 
(EFER) használatával teljesítették. 
 
Az OBH önálló Bírósági Fizetési Portált fejlesztett, amely 2019. március 4. napján indult el. 
Célja a bírósági eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus fizetési megoldások szélesebb körű 
biztosítása, az ügyfelek számára kényelmes és ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása. 
 
A portál támogatja a bankkártyás, ún. VPOS fizetési megoldást az EFER-en keresztül, illetve 
egyszerűbbé vált a Magyar Államkincstárnál vezetett számlákra történő utalás esetében a 
közlemény rovat kitöltése és a fizetések ellenőrzése. 
 
V.7. A beszédfelismerő és - leíró szoftverek 
 
A zárszámadással érintett időszakban a bíróságokon összesen 884 db beszédleírót használtak, 
köztük Global Speech Notes, és SpeechTex-Voxerver eszközöket. A tudatos és észszerű 
gazdálkodás jegyében 2019. évben 60 db eszköz került országosan átcsoportosításra a 
bíróságok között, így ennek eredményeként a beszédleíró eszközök az azokat ténylegesen 
használni kívánó felhasználók birtokába kerülhettek. 
 
Az eszközök vonatkozásban továbbra is a Zalaegerszegi Törvényszék látta el országos 
koordinátori feladatokat. 
 
A használati adatok alapján a felhasználók kezdő (1 óra alatti használati idő), haladó (1-10 óra 
közötti használati idő) és profi (10 óra feletti használati idő) kategóriába sorolhatóak.  
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A tárgyidőszakban jelentős, 276%-os emelkedés volt tapasztalható a használati idő 
tekintetében, melynek eredményeként ötszörösére nőtt a profi, két és félszeresére a haladó 
felhasználók száma. 
 
A felhasználók kérdéseinek, észrevételeinek, esetleges hibabejelentéseinek kezelését egy saját 
fejlesztésű Helpdesk rendszer látta el továbbra is.  
 
V.8. Gondnokoltak Országos Nyilvántartásához kapcsolódó fejlesztések 
 
A gondnokoltak nyilvántartásában 2019. év végén 56 551 gondnokság alá helyezett személy 
bejegyzése volt található, előzetes jognyilatkozatot ugyanezen időszak alatt 45 személy tett.  
 
2019. évben a nyilvántartásból 36 739 db külsős lekérdezés (rendőrkapitányságok, 
közjegyzők stb.) történt az OBH által kialakított külső betekintő portál, a Webgondnokolt 
rendszer segítségével. 
 
A Webgondnokolt rendszeren keresztül 140 db, postai úton 718 db, elektronikus úton, 
ügyfélkapun, illetve hivatali kapun keresztül 1 342 db adatkérés, illetve megkeresés érkezett 
az OBH-ba. Ez összesen 2 200 db adatkérést jelent, mely az egyes adatkérésekre kiadott 
hiánypótlásokkal együtt 2 804 db. 
 
Az OBH kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a Nemzeti Választási Iroda által – többek 
között – a gondnokoltak nyilvántartásában lévő, választójoggal nem rendelkező személyekből 
összeállított névjegyzéke pontos adatokat tartalmazzon.  
 
Ezért a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény alapján 2018. évben 
megvalósította az OBH és a Belügyminisztérium Személyiadat- és lakcímnyilvántartása 
között a halál tényének és időpontjának Gondnokoltak Országos Nyilvántartásába történő 
automatikus átvezetését, továbbá a korábbi években is több nagyszabású adattisztítási 
intézkedést rendelt el a bíróságok számára. Az adattisztítás nagymértékben hozzájárult a 
2019. évi EP választások zökkenőmentes lebonyolításához.  
 
V.9. Általános Meghatalmazások Nyilvántartása 
 
A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles 
nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény (Ánytv.) 2018. január 1. napján lépett 
hatályba. A törvény rendelkezéseinek megfelelően az OBH saját fejlesztés keretében 
kialakította az Általános Meghatalmazások Nyilvántartása (Nyilvántartás) programot. 
 
A törvény rendelkezései alapján a Nyilvántartást elektronikusan kell vezetni, ennek vezetésére 
és az adatszolgáltatás teljesítésére szolgáló informatikai alkalmazást az OBH elnöke 
működteti. 
 
Az Ánytv. 22. § (1) bekezdése alapján az e törvény hatálybalépését megelőzően a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján vezetett bírósági nyilvántartásokba 2014. 
március 15. napján vagy azt követően bejegyzett általános meghatalmazások adatait az e 
törvény szerinti nyilvántartásba kell átvezetni. 
 
A törvény végrehajtására kiadott, a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános 
meghatalmazások közhiteles nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 17/2017. (XII. 15.) 
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IM rendelet alapján a Nyilvántartásból adatszolgáltatás igényelhető, a kérelem postai, illetve 
elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, valamint személyesen terjeszthető elő az OBH-
hoz. 
 
Az OBH a kérelmek elektronikus úton történő előterjesztéséhez saját fejlesztés keretében az 
informatikai rendszert, valamint az Elnöki Iktató Rendszert (EIR) úgy alakította át, hogy az az 
elektronikus kérelmek fogadására, valamint az adatszolgáltatás kiadására alkalmas legyen.  
 
2019. I. félévben megvalósult a Nyilvántartás kereső felületének kibővítése, mely már 
lehetővé teszi - a hozzáférésre jogosultak részére - többek között a természetes személy 
adataira, a nem természetes személy megnevezésére, adószámára, törvényes képviselőjének 
nevére, a bejegyző végzés számára keresést. A kereső felület használatát az OBH által 
készített gyakorlati útmutató segíti. 
 
A Nyilvántartásba a törvényszékek által 2019. évben 455 db általános meghatalmazás került 
bejegyzésre. A Nyilvántartás 2019. év végén összesen 2 713 db általános meghatalmazást 
tartalmaz. 
 
V.10. Előzetes Jognyilatkozatok Nyilvántartásához kapcsolódó fejlesztések 
 
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően, az OBH által kialakított előzetes jognyilatkozatok 
Nyilvántartásának fejlesztésére 2019. évben került sor.  
 
Fejlesztésre került a kereső felület, mellyel a hozzáférésre jogosultak többek között már a 
nyilatkozattevő személyi azonosító számára, születési idejére, a bejegyző bíróság ügyszámára 
is tudnak keresni. A kereső felület használatát az OBH által készített gyakorlati útmutató 
segíti. 
 
 
VI. Országos programok 
 
A központi igazgatás célja 2019-ben is az volt, hogy a mindennapi jogalkalmazói feladatok 
között az olyan kiemelt jelentőségű területekre – mint az eljárásokban érintett kiskorú 
személyek és áldozatok jogalkalmazói kezelése, az alternatív vitarendezési eljárások 
alkalmazásának kiterjesztése, a bírósági szervezet munkájának bemutatása – nagyobb 
figyelmet irányítson, és az ügyfeleket jogtudatos eljárási részvételhez segítse hozzá, és ezzel 
egyidejűleg, közvetlenül és közvetve, az ítélkezési munkát is jelentősen segítse. 
 
Ezek az új megoldások 2015-től már az ország valamennyi törvényszékén és a legtöbb 
ítélőtáblán is megvalósultak.  
 
Ilyen országos program keretében indult el a bírósági közvetítés, a Nyitott Bíróság, a 
Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás, a tanúgondozás és áldozatvédelem országos 
programja.  
Egyebekben a bíróságok folyamatos működésük során számos olyan megoldást, gyakorlatot, 
módszert, alkalmazást dolgoztak ki, amelyek hatékonyabb, időszerűbb, pontosabb 
munkavégzést vagy feladatmegoldást biztosítanak.  
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VI.1. Bírósági közvetítés 
 
Az OBH célja – többek között – 2019-ben is az volt. hogy mind a polgári, mind pedig 2018. 
január 1-től a közigazgatási perrendtartásban szereplő alternatív vitarendező eljárás, a bírósági 
közvetítés tovább erősödjön, elsősorban a személyi állomány és a tárgyi feltételek 
tekintetében és azt folyamatosan igénybe tudják venni a felek a bíróságon zajló alapügyükhöz 
kapcsolódóan, illetékmentesen és óradíj fizetése nélkül. A bírósági közvetítői rendszer több 
mint hétéves működésének eredményeképpen a szolgáltatást a nemzetközi szakmai 
standardoknak megfelelően és időszerűen biztosították a nagyobb bíróságok, az arra 
alkalmassá tett helyiségekben. 
 
A bírósági közvetítés fejlődését, elfogadottságát, és a bíróságoknak a jogintézmény 
működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos munkáját tükrözik az alábbi adatok: 
 

• A jogintézmény bevezetésének 2012. év végi kezdetétől 2019. év végéig összesen 
5 420 bírósági közvetítői eljárást folytattak le hazánkban bírósági közvetítők, 
amelyeknek több mint a felében, összesen 2 775 eljárásban megállapodást kötöttek a 
felek. 

• Az új Polgári perrendtartás bevezetésének hatásaként a polgári bírósági ügyek 
számához igazodóan 2018. második félévétől a bírósági közvetítői ügyek és a 
lefolytatott eljárások száma is csökkent.  

 
Míg 2018-ban 1 497 befejezett ügyben 819 eljárást folytattak le a közvetítők, addig 2019-ben 
1 141 ügyet fejeztek be (24%-os csökkenés), amelyekben 746 eljárást folytattak le (9%-os 
csökkenés).  
 
2019. december 31-én – új kijelölésekre és a kijelölések megszűnésére való tekintettel - 110 
bírósági közvetítésre kijelölt bíró és 93 bírósági titkár volt a bírósági rendszerben.  
 
Annak érdekében, hogy a bírák felismerjék a közvetítés alkalmazhatóságának lehetőségét, és 
személyre szabottan tájékoztassák a feleket az eljárás igénybevételének módjáról és 
előnyeiről.  2019-ben négy akkreditált képzésen összesen 60 fő vett részt. Közülük 45-en 
polgári, 15-en pedig közigazgatási ügyszakban dolgoznak. 
 
2019 októberében immár negyedik alkalommal szervezett nemzetközi részvételű konferenciát 
az OBH „Közvetítők és közvetítés a bíróságon” címmel, amelyen bírósági közvetítők és 
koordinátorok, valamint a társhatóságok meghívott képviselői, mintegy 130 fő volt jelen. 
 
Az OBH 2019-ben immár negyedik éve volt társrendezője a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi 
Békéltető Testülete által szervezett alternatív vitarendezési konferenciának, amelyet 2019. 
október 17-18-án tartottak a Magyar Tudományos Akadémián. 
 
VI.2. Nyitott Bíróság Program 
 
A hetedik teljes programévet zárta eredményesen az OBH által 2012-ben, a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében, a felnövekvő generációk jogtudatos állampolgárrá válása és az 
igazságügyi pályaorientáció elősegítése érdekében életre hívott Nyitott Bíróság program.  
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Ennek keretében az érdeklődők az őket érintő kérdésekről, azok jogi vonatkozásairól 
előadásokat hallgathattak, lehetőség volt tárgyalásokon történő részvételre, amit a bírósági 
jogalkalmazás jobb megértése érdekében előkészítő vagy feldolgozó óra egészíthetett ki.  
 
A bíróság épületének meglátogatása során az igazságszolgáltatási munka került fókuszba. 
Ezek mellett egyre több esetben jelent meg a programkínálatban a fiatalok által rendkívül 
kedvelt perszimuláció, amely egy fiktív eset, mese vagy irodalmi mű tárgyalási keretben 
történő feldolgozása, a hallgatók interaktív bevonásával.  
 
2019-ben a résztvevői létszám kiugróan magas volt. A 703 intézményből érkező 75 726 
hallgató részvétele mellett szervezett, 2 071 program lebonyolításában 1 596 bíró, bírósági 
titkár, fogalmazó és igazságügyi alkalmazott működött közre. A bíróságok a megvalósítás 
során olyan – a szélesebb értelemben vett igazságszolgáltatásban érintett - hatóságokkal és 
szervezetekkel is együttműködnek, mint az ügyészség, a rendőrség vagy a kormányhivatalok.  
  
A program fő célcsoportja folyamatosan bővült, de elsősorban továbbra is a középiskolás 
korosztályra fókuszált. Emellett fokozatosan kiterjedt a felsőfokú – különösen jogász, vagy 
igazságügyi – képzésben részt vevőkre és az általános iskolák felsőbb évfolyamaira. 
Ugyanakkor a program a közoktatáson kívül is jelen volt, olyan sérülékeny csoportokat 
elérve, mint a fogyatékkal élők, nyugdíjasok, javítóintézetben élők vagy a jogalkalmazással 
határos területeken a szociális, egészségügyi szférában, gyermekvédelemben és oktatásban 
dolgozók.  
 
A bíróságok a megvalósítás során nagy hangsúlyt helyeztek a célcsoportok igényeire, ekként a 
tartalomban szinte valamennyi jogterület megjelent, az érdeklődés középpontjában olyan 
témákkal, mint a fiatalkorúak felelőssége, jogai, az őket érintő vagy érdeklő kérdések, így az 
internet, a közösségi oldalak, a kábítószer, de kiterjedt az érettségi ismeretek körébe tartozó 
olyan jogi vonatkozású témakörökre, mint a munkaszerződés megkötése, a munkavállalás, 
vagy az államszervezet felépítése is.  
 
VI.3. Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Program 
 
Az OBH 2019-ban is kiemelten foglalkozott a gyermekek érdekeinek és jogainak magas fokú 
érvényesülésével az igazságszolgáltatásban.  
 
Az OBH Gyermekközpontú Igazszolgáltatás elnevezésű országos programjának egyik 
legfontosabb célkitűzése a gyermekek érdekeinek érvényesítése a bírósági eljárásokban, 
másrészt a kiskorúakat érintő ügyeket tárgyaló bírák folyamatos képzése.  
 
Az OBH elnöke a gyermekmeghallgató szobák kialakítására 2013 szeptemberében pályázatot 
írt ki, amelynek eredményeképpen a bíróságokon új helyiségek kialakítása kezdődött meg. Ma 
jelenleg Magyarországon 58 gyermekmeghallgató szoba van a bíróságokon, illetve ezen felül 
több szobát „kombinált” szobaként használnak (pl.: tanúváró és gyermek meghallgató szoba, 
közvetítői és gyermek meghallgató szoba) 
 
A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás munkacsoport az ügyfeleknek a bírósághoz való 
hozzáférés megkönnyítése érdekében az alábbi ügyfél tájékoztatókat készítette el: 
 

- házasság felbontása iránti per, 
- gyermektartásdíj megállapítása iránti per, 
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- szülői felügyeleti jog rendezése iránti per, 
- jogellenes elviteli eljárás. 

 
A családjogi bírák minőségi ítélkezésének érdekében a Kúria közreműködésével elkészült a 
hosszabb pertartamú, betárgyalt élettársi és házassági közös vagyon megosztása iránti perek 
perprotokollja. 
 
2019. szeptember 13-án került megrendezésre a gyermekközpontú igazságszolgáltatás 
koordinátorainak értekezlete, amelyen a résztvevők az alábbi témaköröket vitatták meg:  
 

- gyermekvédelmi jelzőrendszer működése a törvényszékeken 
- gyermekközpontú igazságszolgáltatással kapcsolatos helyi képzések tapasztalatai 
- pártfogó felügyelet magatartási szabályainak tárháza 

 
2019. november 11-én került sor a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás országos 
konferenciára.  
 
VI.4. Tanúgondozás és áldozatvédelem 
 
A XXI. század elején a bíróságok az ügyfelek igényeire reagálva kimunkálták a tanúgondozás 
intézményét, melynek alapvető célja volt, hogy a bíróságokra tanúként idézett személyek 
számára megfelelő tájékoztatást adjanak a jogaikról és kötelezettségeikről. Az ügyfelek a 
felmerülő kérdéseiket ezután a bíróság kijelölt munkatársával, a tanúgondozóval 
egyeztethették. 2013-ban az OBH elnöke a tanúgondozást, mint programot országos szintre 
emelte.  
 
A program fókuszában a bírósági tárgyalásokra megidézett tanúk széleskörű és közérthető 
tájékoztatása, a meghallgatáskor szükségszerű várakozásban rejlő traumák csökkentése, a 
félelemmentes vallomástétel biztosítása érdekében tett intézkedések, valamint a kihallgatási 
körülmények jobbá tétele álltak. 

 
2019-ben 271 tanúgondozó működött közre a bíróságokon a tanúként idézett ügyfelek 
kérdéseinek megválaszolásában. Hozzájuk regisztráltan 14 594 tanúgondozói megkeresés 
érkezett, ezek kétharmada telefonon történt. 
 
A bíróságok lehetőséget teremtettek arra is, hogy a tanú, amennyiben igényt fogalmaz meg 
erre vonatkozóan, a meghallgatását megelőzően a vádlottól, az eljárás más szereplőjétől 
elkülönítetten várakozhasson. Több bíróságon erre a célra külön helyiséget, ún. tanúszobát 
alakítottak ki, azonban a bíróságok a gyermekek meghallgatására szolgáló vagy a bírósági 
közvetítésnek helyet adó helyiségben is biztosították az ügyfelek részére a külön várakozás 
lehetőségét. Amennyiben ezek a lehetőségek – az épületek kialakítása miatt - nem adottak, a 
bíróságok üres tárgyalótermekben, irodahelyiségekben, illetve más alternatív módon 
biztosítják a várakozást. 2019-ben összesen 87 külön helyiség állt az ügyfelek rendelkezésére. 
 
Az intézmény eredményességét mutatja, hogy egyre több jogaival és kötelezettségeivel 
tisztában lévő ügyfél lép kapcsolatba a bíróságokkal, a tanúbeadványok száma kimutathatóan 
csökken, míg az idézésre történő megjelenési hajlandóság nőtt.  
 
A bűncselekmények és szabálysértések áldozatai a legtöbb esetben tanúként kerülnek 
meghallgatásra az eljárásokban, így 2015-től a tanúgondozás országos program kiegészült az 
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áldozatvédelem témájával. 
 
A bírósági szervezet számára fontos, hogy valamennyi munkatársunk munkája során 
felismerje az áldozatokat és az eljárási pozíciójuktól függetlenül kellő körültekintéssel kezelje 
őket, hiszen a bírósági eljárás traumát okozhat az abban résztvevők számára, míg megfelelő 
kezeléssel elkerülhető az ismételt sérülés.  
 
Az OBH 2019 februárjában – a bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából – 
nagysikerű tudományos konferenciát rendezett az áldozatvédelem témájában a társszervek 
közreműködésével, majd tavasszal ismét megrendezte a Tanúgondozás és áldozatvédelem 
országos konferenciáját. Az év végén sor került a tanúgondozók koordinátorainak 
értekezletére is.  
 
VI.5. Jó gyakorlatok 
 
A bíróságok folyamatos működésük során számos olyan megoldást, gyakorlatot, módszert, 
alkalmazást dolgoznak ki, amelyek hatékonyabb, időszerűbb, pontosabb munkavégzést vagy 
feladatmegoldást biztosítanak. Az OBH ezen jó gyakorlatok gyűjtését, elemzését, országos 
megosztását kiemelt feladatának tekinti, ezért a bíróságok központi intranetes oldalán külön 
menüpontot működtet, amely lehetőséget teremt arra, hogy az egyes bíróságok, valamint az 
OBH által kidolgozott jó gyakorlatok gyorsan és egyszerűen minden érintett számára 
elérhetővé váljanak. 2019-ben az OBH többek között az ítélkezési szünet alatti soron kívüli 
ügyintézési gyakorlatról szóló összefoglaló mellékleteként osztott meg jó gyakorlatokat a 
bíróságok központi intranetes oldalán. 
 
A terület fontosságát jelzi, hogy a jó gyakorlatok katalógusát az Igazgatási szabályzat 
országos programmá emelte. Ennek alapját az ún. ÁROP pályázatokban elért eredmények 
teremtették meg. 
 
Az OBH 2015-től kezdődően jó gyakorlat börzéket is rendezett. E rendezvényeken a 
bíróságok által bármely részterületen (igazgatás, szakmai, gazdasági stb.) alkalmazott jó 
módszerek és gyakorlatok terén lehetőség nyílik a tudásmegosztásra és a tapasztalatcserére. A 
börzék 2017-től tematikus jelleggel kerültek megrendezésre.  
 
2018. július 3-4-én Debrecenben a Debreceni Törvényszék illetékességi területén évek óta 
működő, a hatékony és időszerű ítélkezés megvalósulását szolgáló munkaszervezési módszer, 
a „debreceni modell” bírósági vezetőkkel és bírákkal megismertetése érdekében rendezett jó 
gyakorlat börzét az OBH. A tapasztalatok alapján a törvényszékeknek 2018. október 1. 
napjától lehetőségük nyílt az illetékességi területükön működő járásbíróságokon a modell, 
illetve egyes elemei pilot jellegű bevezetésére. Az egyenlő alapú munkateher 
megvalósításaként a Budapest Környéki Törvényszék a Gödöllői Járásbíróságon és a Monori 
Járásbíróságon, a Fővárosi Törvényszék – a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
Szervezetfejlesztési Programjára is figyelemmel – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon, a 
Nyíregyházi Törvényszék a Mátészalkai Járásbíróságon, a Szegedi Törvényszék a Szegedi 
Járásbíróságon – egészében; a Kecskeméti Törvényszék a Kecskeméti Járásbíróságon, a Bajai 
Járásbíróságon, és a Kiskunhalasi Járásbíróságon – részben vállalta a „debreceni modell” 
bevezetését. 2018 második felében a bevezetés utánkövetése zajlott, mely 2019. I. félévében 
is folytatódott. 
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VI.6. Ügyfélkapcsolatok 
 
Az OBH egyik stratégiai célja a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése, az állampolgárok 
információszerzésének megkönnyítése. E cél megvalósítását szolgálják az elektronikus 
ügyintézés, az ügyfelek részére kidolgozott kérelem- és kereset minták és az országos 
programok mellett az egységes megjelenésű ügyfélközpontok, az ügyfelek részére szóló 
bírósági tájékoztató anyagok, valamint az ügyfél-elégedettség mérés.   
 
Az ügyfelekkel történő kapcsolattartás egyik helyszíne az ügyfélközpont, amely biztosítja az 
állampolgárok számára a gyors és modern, elektronikus megoldásokon alapuló ügyintézést. 
 
Az első ügyfélközpont 2018 áprilisában, az Egri Törvényszéken került átadásra, melyet a 
Szigetszentmiklósi Járásbíróságon kialakított ügyfélközpont követett 2018 októberében, majd 
a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság ügyfélközpontja 2019. februárjában.  
  
Az OBH elnöke által létrehozott Ügyfélközpontok egységes kialakítását támogató 
munkacsoport elkészítette a „Segédlet I. Az egységes megjelenésű ügyfélközpont felállítása” 
című kézikönyvet, mely az ügyfélközpontok felállításához ad segítséget. Emellett az 
ügyfélközpont munkatársai részére rendelkezésre áll az Egri Törvényszék által készített és a 
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság által frissített un. Tudástár. 
 
Az ügyfélkapcsolat fontos része az ügyfél-elégedettség mérés, mely a bíróságokon 2013-ban 
kezdődött el. Ennek lényege, hogy az igazságszolgáltatásban részt vevő ügyfelektől 
visszajelzést kaphasson a bírósági szervezet arról, hogy mennyire elégedettek a bíróságok 
működésével (például a kezelő irodán dolgozók felkészültségével, az akadálymentesítéssel, a 
bíróság épületének állapotával).  
 
 
VII. Az Országos Bírósági Hivatal európai uniós forrásokból finanszírozott projektjei 
 
VII. 1. Digitális Bíróság projekt 
 
Az OBH-ban 2019-ben „A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság)” 
című, KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2017-00052 azonosító számú projekt megvalósítása 
folyt, amelynek támogatási összege 2,5 milliárd Ft. 
 
A fejlesztés átfogó célja a bürokráciacsökkentés, amelynek eredményeként az ügyfelek 
gyorsabban és kisebb költséggel intézhetik ügyeiket, a bíróságokon pedig csökkennek az 
adminisztratív terhek, így hatékonyabb munkavégzés biztosítható.  
 
Miután 2018-ban a projektben megtörtént a szükséges hardver és szoftvereszközök beszerzése 
és leszállítása, 2019-ben befejeződhetett az új rendszerek fejlesztése is. A 2019. év második 
felében a rendszer széleskörű oktatására és a bevezetés előkészítésére került sor, a négy 
hónapon keresztül tartó képzéssorozat célcsoportjai a tesztelésében részt vett bírák és 
igazságügyi alkalmazottak voltak, az 56 központi oktatási napon, 1 102 fő, míg a 324 helyi 
oktatási alkalmon 8 111 fő vett részt. 
 
A fejlesztésben a bírósági szervezetből alakított szakmai munkacsoportok jelentős szerepet 
vállaltak a követelmények meghatározása és a rendszerek tervezése tekintetében, a szükséges 
szabályzók kidolgozásában, valamint a rendszerek tesztelésében és bevezetésében. 
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A projekt keretében megvalósuló fejlesztések három fő területet érintenek: 
 

• Az első terület a bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése, 
mely a Bírósági Határozatok Gyűjteménye keresőmotorja, valamint a bírósági 
határozatok anonimizálását biztosító program továbbfejlesztését foglalja magában. 

• A második a bírósági eljárások iratainak elektronizálása (E-Akta) és a bírósági 
periratok elektronikus betekintésének biztosítása, mely fejlesztések a bírósági akta 
valamennyi iratának elektronizálását, a periratok bírák általi elektronikus 
elérhetőségének biztosítását, valamint az ügyfelek számára a tértől és időtől független 
online iratbetekintés megvalósulását eredményezik majd. 

• A harmadik fejlesztési terület a bírósági szakrendszerek és a KKSZB közötti kapcsolat 
megteremtése, mely az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások bírósági 
szakrendszerekkel való online összekapcsolását jelenti. 
 

VII.2. Épületkorszerűsítési projektek 
 
A KEHOP keretében az OBH két projekt („Bírósági épületek energetikai fejlesztése” 
valamint „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése”) megvalósítása során az 
ország több pontján épületkorszerűsítéseket hajt végre összesen 1,7 milliárd forint 
felhasználásával. A fejlesztés az energiahatékonyság javítására irányul, célja a bíróságok 
és az ügyészségek által használt épületek energiafelhasználásának csökkentése, a 
hatékonyság javítása. 
 
2019. év végéig befejeződött a Pécsi Ítélőtábla és Törvényszék közös épületének fejlesztése, 
melynek során mintegy 274 millió forint felhasználásával a nyílászárók részleges cseréjére, 
árnyékolására, az épület homlokzatainak hőszigetelésre, napelemek telepítésére, valamint a 
fűtési és hűtőrendszer modernizációjára került sor. 
 
A bajai és komlói járásbíróságok épületei esetében kiírt közbeszerzési eljárások több esetben 
eredménytelenül zárultak, az eljárás újraindítása vált szükségessé 2020-ban. 
 
Az energetikai korszerűsítés érinti még az Egri Járásbíróság, Ózdi Járásbíróság, Nyíregyházi 
Törvényszék (itt két épület érintett) és a Gyulai Törvényszék épületeit. 2019-ben 
megkezdődött mind az öt épület kiviteli tervének elkészítése. 
 
VII.3. Via Video projekt 
 
2018. július 1. napján hatályba lépett a Be., amely többek között új szabályozásként 
megjelenítette a telekommunikációs eszközök használatát, mint a büntetőeljárás gyors, illetve 
költséghatékony eszközét. Az új jogintézmény célja az érintett személyek részvételének 
biztosítása. 
 
A projekt megvalósítását támogató technikai szolgáltatások fejlesztése (foglalási rendszer, 
végponti telefonkönyv) is megvalósult. A projekt eredményeinek ismertetése a beszámoló 
V.4.1. alpontja alatt található. 
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2. A Bíróságok fejezet 2019. évi költségvetési előirányzatainak felhasználása  
 
Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvényben a VI. Bíróságok fejezet részére az alábbiakban ismertetett előirányzatokat fogadta 
el: 

1.1. Támogatás 125.077,6 millió Ft 
1.2. Bevétel     2.258,1 millió Ft 
1.3. Kiadás 127.335,7 millió Ft 

 
 
Bíróságok fejezet 2019. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 127 335,7 2 258,1 125 077,6 78 062,1 11 512,0 
Módosítások jogcímenként *           
Minimálbér és garantált bérminimum emelésre 
kapott előirányzati többlet 

40,2 0,0 40,2 33,8   

1218/2019. (IV.23.) Korm. határozata alapján 
2019. évi kompenzációra kapott előirányzati 
többlet 

53,3 0,0 53,3 45,0   

1244/2019. (IV.30.) Korm.határozat alapján (BE 
módosítással kapcsolatban) 

2 788,4 0,0 2 788,4 0,0   

1280/2019.(V.15.) a 2019. évi honvédelmi-
igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési többlet 

3,0 0,0 3,0 0,0   

Bevételi többlet 3 044,6 3 044,6 0,0 2 773,4   

Előirányzat maradvány igénybevétele 20 347,5 20 347,5 0,0 0,0   

Költségvetési támogatás 3 634,7 0,0 3 634,7 3 625,9   

Átcsoportosítás intézményi előirányzatra -3 623,7 0,0 -3 623,7 -1 561,9   
2019. évi módosított előirányzat 153 623,7 25 650,2 127 973,5 82 978,3 11 109,0 

 
 
Az előirányzatok és azok teljesítésének alakulása 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   126 033,8 127 335,7 127 335,7 153 623,7 143 355,1 113,7 93,3 

ebből: személyi juttatás 78 733,8 78 062,1 78 062,1 82 978,3 82 158,6 104,3 99,0 
Bevétel   6 990,0 2 258,1 2 258,1 5 302,7 5 302,7 75,9 100,0 
Támogatás   127 128,7 125 077,6 125 077,6 127 973,5 127 973,5 100,7 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  
12 262,5 – – 20 347,5 20 347,5 165,9 100,0 

Létszám (fő)    11 017,0 11 512,0 0,0 0,0 11 109,0     
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A kiadások 2019. évi módosított előirányzat-növekedése nagyrészt a minimálbér és garantált 
bérminimum emelkedéséből, valamint a kormányhatározat alapján biztosított központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjából és a büntetőeljárásról 
szóló törvény (BE) módosításával kapcsolatos többlettámogatás összegéből adódik. 
A kiadás növekedése központi költségvetés terhére finanszírozott, amelynek összege 
megjelenik a támogatás soron. 
 
 
2.1.  1. cím Bíróságok 
 
Az 1.cím Bíróságok 2019. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 116 420,3 2 066,1 114 354,2 73 648,9 11 186,0 
Módosítások jogcímenként *           
Minimálbér és garantált bérminimum emelésre 
kapott előirányzati többlet 

40,2   40,2 33,8 

  
1218/2019. (IV.23.) Korm. határozata alapján 
2019. évi kompenzációra kapott előirányzati 
többlet 

51,0   51,0 43,0 

  

1244/2019. (IV.30.) Korm.határozat alapján (BE 
módosítással kapcsolatban) 

2 788,4   2 788,4 0,0 

  
1280/2019.(V.15.) a 2019. évi honvédelmi-
igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési többlet 

3,0   3,0 0,0 

  
Bevételi többlet 2 826,1 2 826,1   2 773,4   
Előirányzat maradvány igénybevétele 18 830,5 18 830,5       
Költségvetési támogatás 3 483,6   3 483,6 3 483,6   
2019. évi módosított előirányzat 144 443,1 23 722,7 120 720,4 79 982,7 10 827,0 

 
 

Az 1. cím Bíróságok 2019. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása 
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   118 292,7 116 420,3 116 420,3 144 443,1 138 265,3 116,9 95,7 

ebből: személyi juttatás 75 906,8 73 648,9 73 648,9 79 982,7 79 163,7 104,3 99,0 
Bevétel   6 618,9 2 066,1 2 066,1 4 892,2 4 892,2 73,9 100,0 
Támogatás   122 669,9 114 354,2 114 354,2 120 720,4 120 720,4 98,4 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

  
7 834,4 – – 18 830,5 18 830,5 240,4 100,0 

Létszám (fő)    10 726,0 11 186,0     10 827,0     
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2.1.1.  A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 6.366,2 millió forinttal nőtt. A 
növekedés a garantált bérminimum és minimálbér-növekedésből, a központi költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjából, a 1244/2019. (IV.30.) 
Kormányhatározat alapján a BE módosítással kapcsolatban biztosított előirányzatból, 
valamint az 1280/2019.(V.15.) számú Kormányhatározat alapján a 2019. évi honvédelmi-
igazgatási feladatok finanszírozására biztosított előirányzatból származik. 
 
2.1.2.  A saját bevételek teljesítése  
A saját bevételek teljesítése és a 2018. évi előirányzat-maradványok felhasználása összesen 
23.722,7 millió Ft 

ebből: 
− működési célú tám. államháztartáson belülről 863,4 millió Ft 
− felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről 463,2 millió Ft 
− közhatalmi bevétel 3 079,0 millió Ft 
− működési bevétel 384,9 millió Ft 
− felhalmozási bevétel 39,5 millió Ft 
− felhalmozási célú átvett pénzeszköz 62,2 millió Ft 
− előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele 18 830,5 millió Ft 

  
 
2.1.3. A kiadási előirányzat teljesítése 138.265,3 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  

− személyi juttatások 79 163,7 millió Ft 
− munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó 16 537,0 millió Ft 
− dologi kiadások 22 473,1 millió Ft 
− ellátottak pénzbeli juttatásai 14,3 millió Ft 
− egyéb működési célú kiadások 6 916,3 millió Ft 
− felhalmozási kiadások 13 080,9 millió Ft 
− egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0 millió Ft 
 

2.1.3.1. Személyi juttatások 
A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2019. évi eredeti előirányzat 73 648,9 millió forint, míg a felhasznált összeg 
79 163,7 millió forint, amely az összes kiadás 57,3%-át képezi. 
 
A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásaira teljesített kiadás 
78 142,5 millió forint, amely tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, a 
jogszabályi változásból eredő többletek, a kötelező előresorolások összegét, a készenléti, az 
ügyeleti, a helyettesítési díj, a túlóra, a jubileumi jutalom, a napidíj, a közlekedési 
költségtérítés és a bíráknak járó cafeteria rendszer keretén belül a személyhez kapcsolódó 
költségtérítéseket. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 1 021,2 millió forint, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő ülnökök, szakértők, tanúk, a képzésben 
részt vevők megbízási díja, a felmentési idejét töltő munkavállalók részére a munka alóli 
tényleges felmentési időre kifizetett felmentési illetmény összegét tartalmazza. 
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2.1.3.2. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
16.095,9 millió forint, a teljesített előirányzat 16 537,0 millió forint. A különbözet egyrészt 
intézményi hatáskörben történt kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításából ered, mint 
például a béren kívüli juttatások járulék vonzatának átcsoportosítása, amely bruttó módon a 
Személyi juttatások kiemelt előirányzaton kerül megtervezésre, másrészt a kormány 
hatáskörben történt előirányzat átcsoportosításokból, mint például a minimálbér és garantált 
bérminimum emelkedésre, illetve kompenzációra biztosított többlet. 
 
2.1.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 18 767,2 millió forint, amely a saját bevételi többletek 
összegével, az előirányzat-maradvány igénybevételével és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítással 23 956,2 millió forintra növekedett, az előirányzat változás 5 189,0 millió 
forint.  
A teljesítés 22 473,1 millió forint, amely a módosított előirányzatnak 93,8%-a.  
 
2.1.3.4. Felhalmozási kiadások 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
2019. évi előirányzat 2019. évi teljesítés 

eredeti módosított 

Beruházás 7 627,3 13 665,5 9 960,0 

Felújítás 266,0 3 124,4 3 120,9 

Felhalmozási kiadások összesen 7 893,3 16 789,9 13 080,9 

 
Az eredeti előirányzat év közben 8 896,6 millió forinttal növekedett. Ennek fedezete az előző 
évi intézményi maradványok felhasználása, a fejezeti kezelésű előirányzatokból 
átcsoportosított igazságszolgáltatás beruházási előirányzat előző évi előirányzat-maradványa 
és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása.  
 
Az beruházások előirányzati sor teljesítése 9 960,0 millió forint, amely többek között 
magában foglalja: 

− a Balatonszemes Oktatási Központ kivitelezési munkálatainak, 
− a Gödöllő Járásbíróság teljes körű rekonstrukciójának, 
− az Érdi Járásbíróság új épület-beruházásának, és 
− a bírósági épületek energetikai korszerűsítésének kiadásait. 

 
A felújítási előirányzatok teljesítése 3 120,9 millió forint.  
 
2.1.3.5. Egyéb működési célú kiadások  
A sorra eredeti előirányzat tervezése nem történt, a módosított előirányzat összege 6 916,3 
millió forint, amely teljes egészében teljesült A költségvetési maradvány befizetése, illetve 
nemzetközi kötelezettségekre, államháztartáson belüli támogatásokra történő kifizetések is 
ezen a kiemelt előirányzaton realizálódnak. 
 
2.1.4. A 2019. évi előirányzat-maradvány alakulása 
A 2019. évi előirányzat-maradvány összege 6 177,8 millió forint, amelyből 997,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 
5 179,9 millió forint az 1. Cím tekintetében, amelynek beutalása a Központi Maradvány-
elszámolási Alap számlájára megtörtént a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. 
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2.1.5. Az 1. cím Bíróságok 2019. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 98 793,3 millió 
forint, mely az előző évi értéktől 6,0%-kal elmarad. A saját tőke mérleg értéke 61 905,7 
millió forint. 
 
Az adott kölcsönök állományában a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére nyújtott 
lakáscélú támogatás szerepel, amelynek év végi állománya 9,0 millió forint. A folyósított 
kölcsönök fedezetét a befolyó törlesztő részletek biztosították. 
 
 
2.2.  2. cím Kúria 
 
A 2. cím Kúria 2019. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban egy tizedessel 
Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 770,5 192,0 3 578,5 2 851,3 326,0 
Módosítások jogcímenként           

1218/2019. (IV.23.) Korm. határozata alapján 2019. évi 
kompenzációra kapott előirányzati többlet 

2,3   2,3 2,0 

  
Bevételi többlet 147,4 147,4       
Előirányzat maradvány igénybevétele 404,7 404,7       
Költségvetési támogatás 151,1   151,1 142,3   
2019. évi módosított előirányzat 4 476,0 744,1 3 731,9 2 995,6 282,0 

 
 

A 2. cím Kúria 2019. évi előirányzatai és azok teljesítésének alakulása 
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

Kiadás   4 029,9 3 770,5 3 770,5 4 476,0 4 471,0 110,9 99,9 
 ebből: személyi juttatás 2 827,0 2 851,3 2 851,3 2 995,6 2 994,9 105,9 100 

Bevétel   317,0 192,0 192,0 339,4 339,4 107,1 100 
Támogatás   3 924,4 3 578,5 3 578,5 3 731,9 3 731,9 95,1 100 
Költségvetési 
maradvány 

  193,1 – – 404,7 404,7 209,6 100 

Létszám (fő)    291,0 326,0     282,0     

 
 2.2.1. A költségvetési támogatás 
A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 153,4 millió forinttal  nőtt. A 
növekedés a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának, 
valamint irányítószervi hatáskörben, az év közben felmerülő feladatellátásra biztosított 
előirányzatok összege. 
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2.2.2. A saját bevételek teljesítése 
A saját bevételek teljesítése és a 2018. évi előirányzat-maradványok felhasználása összesen 
744,1 millió Ft 
ebből:  
 - működési bevétel 337,7 millió Ft 

- felhalmozási bevétel             1,7 millió Ft 
 - előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele    404,7 millió Ft 

  
A tervezett kiadások fedezetét az előző évekhez hasonlóan nagyobb részt a költségvetési 
támogatás biztosította (83,5%). 2019. évben a Kúriának 145,7 millió Ft működési bevételi 
többlete keletkezett. A Kúria által kiszámlázott intézményi működési bevételeinek túlnyomó 
része a Legfőbb Ügyészség és a Fővárosi Ítélőtábla közös épületben történő elhelyezéséhez 
kapcsolódó bevételből származik, mely továbbszámlázásból származó bevételi többlet a 
dologi kiadásoknál előzetesen megfinanszírozott közüzemi-, és épületüzemeltetési költségek 
fedezete. 
 
2.2.3. A kiadási előirányzat teljesítése 4.471,0 millió Ft 
A kiadási előirányzat teljesítése kiemelt előirányzatonként:  
 - személyi juttatások  2 994,9 millió Ft 
 - munkaadókat terhelő járulékok és a szoc. hozzájárulási adó                       613,4 millió Ft 
 - dologi kiadások     276,0 millió Ft 
 - egyéb működési célú kiadások         1,9 millió Ft 
 - felhalmozási kiadások      584,8 millió Ft 
  
2.2.3.1. Személyi juttatások 
A személyi juttatások a legnagyobb részarányt képviselő kiemelt előirányzat a kiadásokon 
belül. A 2019. évi eredeti előirányzat 2 851,3 millió forint, míg a felhasznált összeg 
2 994,9 millió forint, amely az összes kiadás 66,9 %-át képezi. 
 
A foglalkoztatottak személyi juttatásaira teljesített kiadás 2 932,7 millió forint, amely 
tartalmazza a Bjt. és az Iasz. alapján kifizetendő illetmények, kötelező előresorolások 
összegét, a készenléti, az ügyeleti, a helyettesítési díjakat, a túlóra, a jubileumi jutalom, a 
napidíj, a közlekedési költségtérítés és a bíróknak járó cafetéria rendszer keretén belül a 
személyhez kapcsolódó költségtérítéseket.  
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 62,2 millió forint, amely különösen az 
ítélkezésben, illetve a bírói eljárásban közreműködő szakértők, az oktatásban részt vevők 
megbízási díját, valamint a reprezentációs kiadások összegét tartalmazza. 
 
2.2.3.2. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címen az eredeti előirányzat 
604,5 millió forint, a módosított előirányzat 613,5 millió forint, a teljesített előirányzat 613,4 
millió forint.  
 
2.2.3.3. Dologi kiadások 
A dologi kiadások fedezetére 2019. évben az elemi költségvetésben az előző évi eredeti 
előirányzattal megegyező összegben, 289,7 millió Ft került jóváhagyásra. A pénzügyi 
teljesítés összege 276,0 millió forint. 
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2.2.3.4. Felhalmozási kiadások 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
2019. évi előirányzat 

2019. évi teljesítés 
eredeti módosított 

Beruházás 25,0 293,8 293,8 

Felújítás   0,0 295,2 291,0 

Felhalmozási kiadások összesen 25,0 589,0 584,8 

 
Az eredeti előirányzat évközben 564,0 millió forinttal növekedett, amely azelőző évi 
intézményi maradvány felhasználásából, saját megtakarítás átcsoportosításából és a fejezeti 
kezelésű előirányzatok terhére történő átcsoportosításából adódik. 
 
2.2.4. A 2019. évi előirányzat-maradvány alakulása  
Az intézmény 2019. évi jóváhagyandó előirányzat-maradványa 5,0 millió forint, amelyből 
4,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. (A kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány összege 0,6 millió forint a 2. Cím tekintetében, amelynek beutalása a Központi 
Maradvány-elszámolási Alap számlájára megtörtént a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
alapján. 
 
2.2.5. A 2. cím Kúria 2019. évi összevont mérlegfőösszegének értéke 1 774,9 millió 
forint, amely az előző évi értékhez képest 1,9 %-os csökkenést mutat. A saját tőke mérleg 
értéke 1502,4 millió forint. 
 
A befektetett eszközök értéke 361,5 millió Ft-tal növekedett az előző évihez képest.  
 
 
2.3. 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok  
 
A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2019. évi költségvetési előirányzatainak változása 
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból személyi 

juttatás 
Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 7 144,9 0,0 7 144,9 1 561,9   
Módosítások jogcímenként *           
Bevételi többlet 71,1 71,1       
Előirányzat maradvány igénybevétele 1 112,3 1 112,3       
Átcsoportosítás intézményi előirányzatra -3 623,7   -3 623,7 -1 561,9   
2019. évi módosított előirányzat 4 704,6 1 183,4 3 521,2 0,0 0,0 
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A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2019. évi előirányzatai és azok teljesítésének 
alakulása 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 711,2 7 144,9 7 144,9 4 704,6 618,8 16,7 13,2 

ebből: személyi juttatás 0,0 1 561,9 1 561,9 0,0 0,0 - - 

Bevétel   54,1 0,0 0,0 71,1 71,1 131,4 100 

Támogatás   534,4 7 144,9 7 144,9 3 521,2 3 521,2 658,9 100 

Költségvetési 
maradvány 

  4 235,0 – – 1 112,3 1 112,3 26,3 100 

Létszám (fő)    0,0 0,0     0,0     

 
A Bíróságok fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználása az intézményeknél teljesült, 
ennek következtében az egy-egy célt szolgáló előirányzat előirányzat-módosítással átadásra 
került az intézményekhez. 
 
2.3.1 Beruházás 
 
2.3.1.2. Igazságszolgáltatás beruházásai 
A bírósági szervezetek vagyonkezelésében és bérletében lévő, részben leromlott állapotú 
ingatlanvagyon fenntartásáról, megújításáról kell évről évre gondoskodni. 
 
A fejezeti kezelésű Igazságszolgáltatás beruházásai törvényi sor kerete biztosítja a bírósági 
épületek kisebb felújításait, teljes körű rekonstrukcióit, melyek közül sok, csak több éven 
áthúzódó beruházás eredményeként tud megvalósulni.  
A Wagner Gyula Terv keretein belül az intézménynek lehetőségük nyílt a műszakilag elavult 
intézményi infrastruktúrát korszerűsíteni, felújítani, illetve beruházások megvalósításával a 
bírósági épületek gazdaságosabb fenntartását elősegíteni.  
 
2019. évben a Wagner Gyula Terv keretein belül megvalósuló – fűtéskorszerűsítési, 
homlokzati nyílászáró csere, belső felújítási, nyílászáró csere, utólagos szigetelési, 
épületenergetikai és épületrekonstrukcióval összefüggő feladatok kiadásainak fedezete 
céljából – a teljesség igénye nélkül – a következő intézmények részesültek előirányzat 
átadásban: 
- Budapest Környéki Törvényszék 56,8 millió forint, 
- Egri Törvényszék 61,1 millió forint, 
- Fővárosi Törvényszék 69,5 millió forint, 
- Gyulai Törvényszék 54,2 millió forint, 
- Kaposvári Törvényszék 138,9 millió forint, 
- Kecskeméti Törvényszék 86,9 millió forint, 
- Szombathelyi Törvényszék 58,8 millió forint, 
- Tatabányai Törvényszék 227,8 millió forint, 
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2019. év során a „Jablonszky Ferenc pályázat” keretében 19 intézménynek, összességében 
589,4 millió forintértékben került fejezeti költségvetés terhére előirányzat átadás 
épületenergetikai korszerűsítési-, biztonságtechnikai fejlesztési-, munkakörnyezet fejlesztési 
feladatok, illetve egységes megjelenésű ügyfélközpontok kialakítása kiadásainak fedezetére.  
 
2.3.2. Kincstári számlavezetési díj kiadásai 
Az előirányzatból a fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező számlaforgalom után 
fizetendő díjak, valamint tranzakciós díjak kerültek teljesítésre.  
 
2.3.3 Igazságszolgáltatás működtetése  
A fejezeti kezelésű Igazságszolgáltatás működtetése törvényi soron 1.561,9 millió forint állt 
eredeti előirányzatként rendelkezésre. Az előirányzat nyújt fedezetet a fejezeti szinten 
felmerülő, előre nem tervezhető, olyan kiadásokra, mint például az ügyszámnövekedésből 
bekövetkező igazságszolgáltatásban közreműködők költségeinek emelkedése.  
 
2.3.5 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék 
Korábbi évekről áthúzódó előirányzat maradvány elszámolása a felső korhatár leszállítása 
miatt felmentett bírák részére elmaradt illetmény, annak járulékai és átalány-kártérítése címen 
kifizetett összeg fedezetére szolgál. A 2018. évi 3,8 millió forint összegű köztelezettség 
vállalással nem terhelt maradvány 2019. évben befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alap számlájára. 
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BÍRÓSÁGOK fejezet   Melléklet 

I N T É Z M É N Y E K 
TÖRZSKÖNYVI 
AZONOSÍTÓ 

HONLAPOK CÍMEI 

Kúria 304 001 www.birosag.hu 

Fővárosi Ítélőtábla 597 320 www.birosag.hu 

Debreceni Ítélőtábla 597 924 www.birosag.hu 

Győri Ítél őtábla 597 913 www.birosag.hu 

Pécsi Ítélőtábla 597 331 www.birosag.hu 

Szegedi Ítélőtábla 597 319 www.birosag.hu 

Fővárosi Törvényszék 311 399 www.birosag.hu 

Balassagyarmati Törvényszék 311 410 www.birosag.hu 

Budapest Környéki Törvényszék 311 409 www.birosag.hu 

Debreceni Törvényszék 311 421 www.birosag.hu 

Egri Törvényszék 311 432 www.birosag.hu 

Győri Törvényszék 311 454 www.birosag.hu 

Gyulai Törvényszék 311 465 www.birosag.hu 

Kaposvári Törvényszék 311 476 www.birosag.hu 

Kecskeméti Törvényszék 311 487 www.birosag.hu 

Miskolci Törvényszék 311 498 www.birosag.hu 

Nyíregyházi Törvényszék 311 508 www.birosag.hu 

Pécsi Törvényszék 311 519 www.birosag.hu 

Szegedi Törvényszék 311 520 www.birosag.hu 

Székesfehérvári Törvényszék 311 542 www.birosag.hu 

Szekszárdi Törvényszék 311 531 www.birosag.hu 

Szolnoki Törvényszék 311 553 www.birosag.hu 

Szombathelyi Törvényszék 311 564 www.birosag.hu 

Tatabányai Törvényszék 311 443 www.birosag.hu 

Veszprémi Törvényszék 311 575 www.birosag.hu 

Zalaegerszegi Törvényszék 311 586 www.birosag.hu 

Országos Bírósági Hivatal 795-966 www.birosag.hu 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 329 189   
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

KIADÁSOK 126 033,8 127 335,7 -- 143 355,120 624,02 779,12 884,9127 335,7 153 623,7

1. Költségvetési szerv 122 322,6 120 190,8 -- 142 736,320 624,05 219,42 884,9120 190,8 148 919,1

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 78 733,8 76 500,2 -- 82 158,6390,16 009,178,976 500,2 82 978,3

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 330,0 16 700,4 -- 17 150,41 185,8-583,614,616 700,4 17 317,2

01/03  Dologi kiadások 17 587,8 19 056,9 -- 22 749,16 046,5-874,23,019 056,9 24 232,2

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,4 15,0 -- 14,3-0,1-0,6--15,0 14,3

01/05  Egyéb működési célú kiadások 400,3 -- -- 6 918,26 919,7-1,5---- 6 918,2

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

02/06  Beruházások 7 601,3 7 652,3 -- 10 253,83 694,9-176,32 788,47 652,3 13 959,3

02/07  Felújítások 1 634,3 266,0 -- 3 411,92 301,1852,5--266,0 3 419,6

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,7 -- -- 80,086,0-6,0---- 80,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 3 711,2 7 144,9 -- 618,8---2 440,3--7 144,9 4 704,6

3 711,2 7 144,9 -- 618,8---2 440,3--7 144,9 4 704,6

BEVÉTELEK 6 990,0 2 258,1 -- 5 302,71 388,81 655,8--2 258,1 5 302,7

1. Költségvetési szerv 6 935,9 2 258,1 -- 5 231,61 388,81 584,7--2 258,1 5 231,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 54,1 -- -- 71,1--71,1---- 71,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12 262,5 -- -- 20 347,519 235,21 112,3---- 20 347,5

1. Költségvetési szerv 8 027,5 -- -- 19 235,219 235,2------ 19 235,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 4 235,0 -- -- 1 112,3--1 112,3---- 1 112,3

TÁMOGATÁSOK 127 128,7 125 077,6 -- 127 973,5--11,02 884,9125 077,6 127 973,5

1. Költségvetési szerv 126 594,3 117 932,7 -- 124 452,3--3 634,72 884,9117 932,7 124 452,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 534,4 7 144,9 -- 3 521,2---3 623,7--7 144,9 3 521,2

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 11 017,0 -- -- 11 109,0-------- --

1. Költségvetési szerv 11 017,0 -- -- 11 109,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20 347,4 -- -- -- -- -- -- -- 10 268,6
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

VI. BÍRÓSÁGOK

Bíróságok ( 03201 Bíróságok )1

KIADÁSOK 118 292,7 116 420,3 -- 138 265,320 219,34 920,92 882,6116 420,3 144 443,1

1 Működési költségvetés 109 368,8 108 527,0 -- 125 104,414 633,34 318,794,2108 527,0 127 573,2

 / 1 Személyi juttatások 75 906,8 73 648,9 -- 79 163,7392,95 864,076,973 648,9 79 982,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 74 810,4 66 176,0 -- 78 142,5------66 176,0 78 961,1

Külső személyi juttatások 1 096,4 7 472,9 -- 1 021,2------7 472,9 1 021,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

15 742,1 16 095,9 -- 16 537,01 222,3-628,814,316 095,9 16 703,7

 / 3 Dologi kiadások 17 306,8 18 767,2 -- 22 473,16 100,4-914,43,018 767,2 23 956,2

Készletbeszerzés 910,9 765,7 -- 905,6------765,7 1 217,2

Kommunikációs szolgáltatások 2 923,3 3 648,3 -- 5 771,0------3 648,3 6 030,7

Szolgáltatási kiadások 10 210,4 10 886,1 -- 11 391,1------10 886,1 12 112,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 104,9 158,9 -- 116,4------158,9 116,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 157,3 3 308,2 -- 4 289,0------3 308,2 4 479,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14,4 15,0 -- 14,3-0,1-0,6--15,0 14,3

Egyéb nem intézményi ellátások 14,4 15,0 -- 14,3------15,0 14,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 398,7 -- -- 6 916,36 917,8-1,5---- 6 916,3

Nemzetközi kötelezettségek 3,2 -- -- 3,4-------- 3,4

Elvonások és befizetések 104,0 -- -- 6 899,2-------- 6 899,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 291,3 -- -- 13,7-------- 13,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8 923,9 7 893,3 -- 13 160,95 586,0602,22 788,47 893,3 16 869,9

 / 6 Beruházások 7 511,0 7 627,3 -- 9 960,03 469,3-219,52 788,47 627,3 13 665,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése 294,5 142,8 -- 323,5------142,8 323,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése 808,9 2 047,7 -- 1 867,5------2 047,7 3 252,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3 499,1 3 809,6 -- 4 594,5------3 809,6 6 424,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 368,0 284,4 -- 1 225,0------284,4 1 229,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 540,5 1 342,8 -- 1 949,5------1 342,8 2 434,9

 / 7 Felújítások 1 392,2 266,0 -- 3 120,92 030,7827,7--266,0 3 124,4

Ingatlanok felújítása 1 152,8 210,0 -- 2 456,4------210,0 2 459,1

Informatikai eszközök felújítása -- -- -- 0,5-------- 0,5

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 5,9 -- -- 11,0-------- 11,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 233,5 56,0 -- 653,0------56,0 653,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,7 -- -- 80,086,0-6,0---- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4,8 -- -- 71,0-------- 71,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

15,9 -- -- 9,0-------- 9,0

BEVÉTELEK 6 618,9 2 066,1 -- 4 892,21 388,81 437,3--2 066,1 4 892,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 254,8 -- -- 863,4863,4------ 863,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 254,8 -- -- 863,4-------- 863,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 859,3 -- -- 463,2463,2------ 463,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 859,3 -- -- 463,2-------- 463,2

3 Közhatalmi bevételek 3 063,8 1 781,7 -- 3 079,0--1 297,4--1 781,7 3 079,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 3 063,8 1 781,7 -- 3 079,0------1 781,7 3 079,0

4 Működési bevételek 335,9 284,4 -- 384,9--100,4--284,4 384,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 7,9 1,6 -- 10,1------1,6 10,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 59,7 49,7 -- 62,1------49,7 62,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 124,2 134,1 -- 135,2------134,1 135,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 29,9 24,2 -- 33,6------24,2 33,6

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 2,4 -- -- ---------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 5,9 -- -- 6,7-------- 6,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 105,9 74,8 -- 137,2------74,8 137,2

5 Felhalmozási bevételek 14,8 -- -- 39,5--39,5---- 39,5

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 14,8 -- -- 39,5-------- 39,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 89,8 -- -- 62,262,2------ 62,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

89,8 -- -- 61,7-------- 61,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,5-------- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 834,4 -- -- 18 830,518 830,5------ 18 830,5

8 Maradvány igénybevétele 7 834,4 -- -- 18 830,518 830,5------ 18 830,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 7 834,4 -- -- 18 830,518 830,5------ 18 830,5

Maradvány igénybevétele 7 834,4 -- -- 18 830,518 830,5------ 18 830,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 834,4 -- -- 18 830,5-------- 18 830,5

TÁMOGATÁSOK 122 669,9 114 354,2 -- 120 720,4--3 483,62 882,6114 354,2 120 720,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 122 669,9 114 354,2 -- 120 720,4--3 483,62 882,6114 354,2 120 720,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 122 669,9 114 354,2 -- 120 720,4--3 483,62 882,6114 354,2 120 720,4

Központi, irányító szervi támogatás 122 669,9 114 354,2 -- 120 720,4--3 483,62 882,6114 354,2 120 720,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 10 726,0 -- -- 10 827,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18 830,5 -- -- -- -- -- -- -- 6 177,8

Kúria ( 03201 Bíróságok )2

KIADÁSOK 4 029,9 3 770,5 -- 4 471,0404,7298,52,33 770,5 4 476,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 3 697,5 3 745,5 -- 3 886,2-91,3230,52,33 745,5 3 887,0

 / 1 Személyi juttatások 2 827,0 2 851,3 -- 2 994,9-2,8145,12,02 851,3 2 995,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 761,3 2 755,2 -- 2 932,7------2 755,2 2 933,4

Külső személyi juttatások 65,7 96,1 -- 62,2------96,1 62,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

587,9 604,5 -- 613,4-36,545,20,3604,5 613,5

 / 3 Dologi kiadások 281,0 289,7 -- 276,0-53,940,2--289,7 276,0

Készletbeszerzés 38,4 43,0 -- 30,5------43,0 30,5

Kommunikációs szolgáltatások 6,6 7,0 -- 9,0------7,0 9,0

Szolgáltatási kiadások 120,3 133,7 -- 116,4------133,7 116,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 7,1 17,0 -- 8,3------17,0 8,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 108,6 89,0 -- 111,8------89,0 111,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,6 -- -- 1,91,9------ 1,9

Nemzetközi kötelezettségek 1,6 -- -- 1,9-------- 1,9

2 Felhalmozási költségvetés 332,4 25,0 -- 584,8496,068,0--25,0 589,0

 / 6 Beruházások 90,3 25,0 -- 293,8225,643,2--25,0 293,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése 6,2 -- -- 2,2-------- 2,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 19,5 16,5 -- 44,1------16,5 44,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 45,5 3,2 -- 185,1------3,2 185,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 19,1 5,3 -- 62,4------5,3 62,4

 / 7 Felújítások 242,1 -- -- 291,0270,424,8---- 295,2

Ingatlanok felújítása 189,0 -- -- 229,0-------- 232,3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 2,4 -- -- 0,2-------- 0,2

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 50,7 -- -- 61,8-------- 62,7

BEVÉTELEK 317,0 192,0 -- 339,4--147,4--192,0 339,4

4 Működési bevételek 316,8 192,0 -- 337,7--145,7--192,0 337,7

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

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 125,3 100,0 -- 128,3------100,0 128,3

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 78,0 53,1 -- 90,6------53,1 90,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 67,0 38,8 -- 71,4------38,8 71,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 46,2 -- -- 47,4-------- 47,4

5 Felhalmozási bevételek 0,2 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,2 -- -- 1,7-------- 1,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 193,1 -- -- 404,7404,7------ 404,7

8 Maradvány igénybevétele 193,1 -- -- 404,7404,7------ 404,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 193,1 -- -- 404,7404,7------ 404,7

Maradvány igénybevétele 193,1 -- -- 404,7404,7------ 404,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 193,1 -- -- 404,7-------- 404,7

TÁMOGATÁSOK 3 924,4 3 578,5 -- 3 731,9--151,12,33 578,5 3 731,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 924,4 3 578,5 -- 3 731,9--151,12,33 578,5 3 731,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 924,4 3 578,5 -- 3 731,9--151,12,33 578,5 3 731,9

Központi, irányító szervi támogatás 3 924,4 3 578,5 -- 3 731,9--151,12,33 578,5 3 731,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 291,0 -- -- 282,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 404,6 -- -- -- -- -- -- -- 5,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )3

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

Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )13

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

Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója ( 03201 Bíróságok )13 1

KIADÁSOK 935,8 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 935,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 935,8 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 935,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 935,8 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 935,8 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 935,8 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 935,8 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 935,8 -- -- ---------- --

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

Igazságszolgáltatás beruházásai ( 03201 Bíróságok )13 2

KIADÁSOK 2 712,2 5 583,0 -- 610,6---894,4--5 583,0 4 688,6

1 Működési költségvetés 1 563,9 -- -- 426,0--426,0---- 426,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 563,9 -- -- 426,0--426,0---- 426,0

Elvonások és befizetések 1 473,2 -- -- 414,6-------- 414,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 90,7 -- -- 11,4-------- 11,4

2 Felhalmozási költségvetés 1 148,3 5 583,0 -- 184,6---1 320,4--5 583,0 4 262,6

 / 6 Beruházások -- 5 583,0 -- -----2 065,3--5 583,0 3 517,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 5 583,0 -- --------5 583,0 3 517,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 148,3 -- -- 184,6--744,9---- 744,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 148,3 -- -- 184,6-------- 744,9

BEVÉTELEK -- -- -- 71,1--71,1---- 71,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 71,1--71,1---- 71,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 71,1-------- 71,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 294,2 -- -- 1 099,9--1 099,9---- 1 099,9

8 Maradvány igénybevétele 3 294,2 -- -- 1 099,9--1 099,9---- 1 099,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 294,2 -- -- 1 099,9--1 099,9---- 1 099,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele 3 294,2 -- -- 1 099,9--1 099,9---- 1 099,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 294,2 -- -- 1 099,9-------- 1 099,9

TÁMOGATÁSOK 517,9 5 583,0 -- 3 517,6---2 065,4--5 583,0 3 517,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 517,9 5 583,0 -- 3 517,6---2 065,4--5 583,0 3 517,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 517,9 5 583,0 -- 3 517,6---2 065,4--5 583,0 3 517,6

Központi, irányító szervi támogatás 517,9 5 583,0 -- 3 517,6---2 065,4--5 583,0 3 517,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 099,9 -- -- -- -- -- -- -- 4 078,0

Kincstári számlavezetési díj ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )23

KIADÁSOK 6,5 -- -- 0,8--8,6---- 8,6

1 Működési költségvetés 6,5 -- -- 0,8--8,6---- 8,6

 / 3 Dologi kiadások 6,5 -- -- 0,8--8,6---- 8,6

Szolgáltatási kiadások 6,5 -- -- 0,8-------- 8,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,2 -- -- 8,6--8,6---- 8,6

8 Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 8,6--8,6---- 8,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 8,6--8,6---- 8,6

Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 8,6--8,6---- 8,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,2 -- -- 8,6-------- 8,6

TÁMOGATÁSOK 13,9 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 13,9 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 13,9 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 13,9 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,6 -- -- -- -- -- -- -- 7,8

Igazságszolgáltatás működtetése ( 03201 Bíróságok )33

KIADÁSOK 56,7 1 561,9 -- 3,6---1 558,3--1 561,9 3,6

1 Működési költségvetés 56,7 1 561,9 -- 3,6---1 558,3--1 561,9 3,6

 / 1 Személyi juttatások -- 1 561,9 -- -----1 561,9--1 561,9 --

Külső személyi juttatások -- 1 561,9 -- --------1 561,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 56,7 -- -- 3,6--3,6---- 3,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 54,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2,6 -- -- 3,6-------- 3,6

BEVÉTELEK 54,1 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 54,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

54,1 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 2,6 1 561,9 -- 3,6---1 558,3--1 561,9 3,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 2,6 1 561,9 -- 3,6---1 558,3--1 561,9 3,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2,6 1 561,9 -- 3,6---1 558,3--1 561,9 3,6

Központi, irányító szervi támogatás 2,6 1 561,9 -- 3,6---1 558,3--1 561,9 3,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VI.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )53

KIADÁSOK -- -- -- 3,8--3,8---- 3,8

1 Működési költségvetés -- -- -- 3,8--3,8---- 3,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3,8--3,8---- 3,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,8-------- 3,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,8 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

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

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,8 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

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

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,8 -- -- 3,8-------- 3,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,8 -- -- -- -- -- -- -- --
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Szerkezeti változás a 2019. évben

VI. BÍRÓSÁGOK
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/02/00/00 Kincstári számlavezetési díj (270467) Új elem

Indoklás: A fejezeti kezelésben lévő előirányzatoknál jelentkező számlaforgalom után 
fizetendő díjak elszámolására szolgál.

03/05/00/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (264001) Új elem

Indoklás: Korábbi évekről áthúzódó előirányzat maradvány elszámolása a felső korhatár 
leszállítása miatt felmentett bírák részére elmaradt illetmény, annak járulékai és 
átalány-kártérítése címen kifizetett összeg fedezetére szolgál.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 150 117 54483

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 640 020 844144

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 9 923 694 171967

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 13 416 572 5351 589

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 4 683 457 625783

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 783 390 061218

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 4 833 983 465980

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő 15 840 467 8054 325

vezető 6 112 736 281874

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 2 912 052 5941 144

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=41+...+50)

61 296 492 92511 107

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 19 954 2271

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 21 528 6781

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 41 482 9052

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 61 337 975 83011 109

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

011 150

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 011 740

Üres álláshelyek száma az időszak végén 0333

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0159

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

011 109

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 011
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

VI.  fejezet

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 61 612 0803

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 1 640 020 844144

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 9 923 694 171967

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 13 416 572 5351 589

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 4 594 227 027769

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 783 390 061218

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 4 502 667 793916

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő 15 628 083 6914 275

vezető 5 934 998 908854

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 2 760 906 4251 091

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=41+...+50)

59 246 173 53510 826

egyéb választott tisztségviselő (vezető) 21 528 6781

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 21 528 6781

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 59 267 702 21310 827

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

10 868

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 11 440

Üres álláshelyek száma az időszak végén 304

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 159

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

10 827

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 11

2 Kúria

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 088 505 46480

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 89 230 59814

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 331 315 67264

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő 212 384 11450

vezető 177 737 37320

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 151 146 16953

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=41+...+50)

2 050 319 390281

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 19 954 2271

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 19 954 2271

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 2 070 273 617282

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

282

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 300

Üres álláshelyek száma az időszak végén 29

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

282
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1. Az ügyészi szervezet  
 
Az ügyészség működésének kereteit elsősorban az Alaptörvény, továbbá az ügyészségre 
vonatkozó sarkalatos törvények, nevezetesen az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 
(Ütv.), valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról 
és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) rögzíti.  

 
Az ügyészi szervezet négyszintű. A Legfőbb Ügyészség irányítása alá 5 fellebbviteli 
főügyészség és 21 (19 megyei, a fővárosi és a központi nyomozó) főügyészség, a 
főügyészségek irányítása alá – az Érdi Járási Ügyészség 2019. január 1-jei létesítésével, 
valamint az ügyészségi nyomozás 2019. február 1-jei átszervezésével – 124 járási és járási 
szintű ügyészség tartozik.  
 
Az ügyészségi nyomozás szervezete 2019. február 1-jével megújult, amelynek keretében az 
ügyészségi nyomozás eddigi széttagolt rendszere egy egységes struktúrába, a Központi 
Nyomozó Főügyészséghez és az alárendeltségében működő – járási szintű – regionális 
illetékességű ügyészségekhez került. 2019. február 1-jétől a kizárólagos ügyészségi nyomozás 
hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozását teljeskörűen átvette a Központi Nyomozó 
Főügyészség, valamint az alárendeltségében működő járási szintű és regionális illetékességű 
Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség (Budapest főváros, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megye), Debreceni Regionális Nyomozó 
Ügyészség (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), Győri 
Regionális Nyomozó Ügyészség (Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye), Kaposvári 
Regionális Nyomozó Ügyészség (Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye) és Szegedi 
Regionális Nyomozó Ügyészség (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye). 
 
Az ügyészi szervezethez tartozik a Magyar Ügyészképző Központ, amely elsősorban az 
ügyészségi fogalmazók képzését és a jogi szakvizsgára való felkészítését végzi, valamint – 
nem ügyészi szervként – az ügyészség tudományos és kutató intézménye, az Országos 
Kriminológiai Intézet. 
 
2. A büntetőjogi ügyészségi tevékenység 
 
Az ügyészségi tevékenység számottevő részét a büntetőjogi feladatok alkotják. A 2019. évben 
a büntetőjogi szakágban iktatott és elintézésre váró ügyek száma 1.032.720 (2018: 744.603) 
volt. A tárgyévben 165.648 bűncselekményt (2018: 199.830) regisztráltak, a regisztrált 
elkövetők száma pedig a 2018. évi 87.733-ról 73.765-re csökkent.  

 
Az ügyészségi nyomozó szervekhez a 2019. évben 3.809 feljelentés érkezett (2018: 11.914). 
Az ügyészségen indult nyomozások száma 2.229, a befejezetteké 2.476 volt.  

 
A megelőző évről áthúzódott ügyekkel együtt az ügyészség a 2019. év folyamán összesen 
324.651 nyomozó hatóságtól érkezett határozatot vizsgált meg. 
 
A nyomozó hatóság határozata elleni, elintézésre váró panaszok száma az elmúlt évben 4,9%-
kal nőtt, 31.280 panaszt (2018: 29.827) kellett elbírálni az ügyészségnek. A panaszok 
elbírálása során 2.875 panasznak az ügyészség helyt adott, 23.107 panaszt elutasított, a többi 
kapcsán egyéb intézkedést tett.  
 
A 2019. évben az alsóbb fokú ügyészség határozatai ellen bejelentett panaszok közül 411 
panasznak helyt adtak, 2.030 panaszt elutasítottak, a fennmaradó részben egyéb intézkedést 
tettek. 
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Az ügyészségnek a 2019. évben összesen 10.763 feljelentést kellett elbírálni. 
 
A 2019. évben 3.750 előterjesztés érkezett az ügyészségre a gyanúsított letartóztatásának 
elrendelése céljából. Az ügyészség 3.759 terhelttel szemben indítványozta a 
kényszerintézkedés elrendelését, a bíróság 3.330 terhelttel szemben rendelte el a letartóztatást. 
 
A 2019. évben a vádemelésre alkalmasság szempontjából megvizsgált ügyekkel kapcsolatos 
ügyészségi döntések száma 83.446 volt (2018: 78.558). 
 
A megvizsgált ügyek 56,5%-ában az ügyészség vádat emelt, 22,8%-ában az eljárást 
megszüntette, 9,7%-ában feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott, 3,8%-ában az ügyet 
közvetítői eljárásra utalta.  
 
A vádemelés típusai a következők szerint alakultak: az ügyészség 8.305 ügyben az általános 
szabályok szerinti vádiratot nyújtott be, 6.920 ügyben a terheltet bíróság elé állította, míg 
büntetővégzés meghozatalára 27.633 ügyben tett indítványt. Egyezség alapján 91 ügyben 
került sor vádirat benyújtására. 
 
Az ügyészi szervezet vádképviseleti tevékenységet ellátó ügyészei közreműködnek abban, 
hogy a bíróság határozatai a jogszabályok keretei között megfeleljenek a társadalmi 
elvárásoknak. Az elsőfokú tárgyalással érintett ügyek száma 2019-ben az előző időszakhoz 
hasonlóan tovább csökkent (2019: 27.432, 2018: 39.571). Ez a változás azzal magyarázható, 
hogy a bíróságok a vádemeléssel érintett ügyek jelentős részét jogerősen be tudták fejezni 
előkészítő ülésen.  
 
A másodfokú eljárásban befejezett ügyek száma továbbra is csökkenő tendenciát mutatott – 
2019-ben 10.068 volt –, illetve a másodfokú bíróság által ügyészi részvétellel tartott nyilvános 
ülések, tárgyalások száma is 17,2%-kal csökkent. 2019-ben a másodfokú bíróság 6.572 
ügyben nyilvános ülésen döntött, amelyen az ügyész részvétele nem kötelező. Az ügyész 
2019-ben az ügyek több mint egyötödében vett részt ebben az eljárási formában. 
 
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) azon rendelkezése mellett, amely 
lehetővé teszi, hogy a bűncselekmény elkövetését a váddal egyezően beismerő terhelt 
esetében a bíróság az előkészítő ülésen ügydöntő határozatot hozzon, a bírósági eljárást 
gyorsító másik két jogintézmény a bíróság elé állítás és a büntetővégzés meghozatalára 
irányuló eljárás.  
 
Az előkészítő ülés bírósági eljárást gyorsító funkciója hatékonynak bizonyult: 2019-ben 9.125 
olyan vádlott volt, akinek a beismerő vallomása elfogadását követően előkészítő ülésen hozott 
a bíróság ítéletet. Ez azoknak a vádlottaknak a számához viszonyítva, akikkel összefüggésben 
a bíróság nem bíróság elé állítás és nem büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás 
keretében hozott ügydöntő határozatot, 24,5%-os arány volt. 
 
A bíróság elé állításos eljárások mennyisége 2019-ben mind az érintett vádlottak számát, 
mind a jogerős bírósági határozattal elbírált vádlottak számához viszonyított belső arányát 
tekintve csökkent a megelőző évhez képest [2019: 6.983 (10,2%), 2018: 9.421 (14%)]. A 
bíróság elé állításos eljárásra irányuló ügyészi indítványok eredményessége azonban még 
mindig magas. 2019-ben az ügyészi indítványok 91,9%-át találta alaposnak a bíróság (2018: 
91,8%).  
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A büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásnak 2014-től kezdve nőtt a jelentősége mind 
az elbírált ügyek mennyiségét, mind a jogerős bírósági határozattal elbírált vádlottak 
számához viszonyított belső arányát tekintve [2019: 27.734 (40,7%), 2018: 18.598 (27,7%)]. 
A bíróság elé állítás és a büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárási forma aránya a 
jogerősen elítélt vádlottak számához mérten 2019-ben az előző évhez képest tovább nőtt, 51% 
volt (2018: 41,7%).  
 
A büntetéssel sújtott, illetve intézkedéssel érintett vádlottak száma a 2019. évben a megelőző 
évhez képest 1,7%-kal nőtt (2019: 66.103, 2018: 65.020). A büntetőjogi szankciók körében 
tovább emelkedett a büntetések aránya (2019: 85,4%, 2018: 84%). A bíróság 2019-ben 25 
vádlottat (2018: 16) sújtott életfogytig tartó szabadságvesztéssel. A szabadságvesztés 
büntetésen belül elenyésző mértékben nőtt a végrehajtandó szabadságvesztések aránya 
(37,1%) a felfüggesztett szabadságvesztésekhez (62,9%) képest. 
 
Az elsőfokú bíróság érdemi határozata ellen bejelentett ügyészségi fellebbezések száma 2019-
ben a megelőző évihez képest 7,9%-kal csökkent (2019: 6.665, 2018: 7.234). Az ügyészségi 
fellebbezések eredményessége 53,6% volt (2018: 52,5%). 
 
A váderedményesség változatlanul kedvező, az előző évekhez képest is tovább emelkedett, 
2019-ben 98,3% volt. 
 
A törvényesség érdekében jogorvoslati indítvány benyújtására 18 esetben került sor. 
 
A tárgyidőszakban a fiatalkorúak büntetőügyeiben az ügyészség összesen 2.012 ügyben 3.443 
fiatalkorúval szemben (2018: 2.364 ügy 4.114 fiatalkorú) emelt vádat, a bíróság pedig 2.410 
ügyben 3.121 fiatalkorú vádlott cselekményét bírálta el jogerősen. A jogerős határozattal 
elbírált ügyekben a bíróság 1.518 fiatalkorú vádlottal szemben szabott ki büntetést, és 1.558 
fiatalkorú vádlottal szemben alkalmazott (büntetés helyett kiszabható) önálló intézkedést.  
 
3. A közjogi ügyészi tevékenység  
 
Az ügyészség az állam büntetőigényének érvényesítése mellett a közérdek védelmezőjeként 
további feladat- és hatásköröket is gyakorol. 
 
2019-ben a közérdekvédelmi szakterületen 205.796 (2018: 197.162) ügyet iktattak. A 
közérdekvédelmi ügyérkezésen belül a legnagyobb hányadot jelentő törvényességi ellenőrzési 
tevékenység körében 2019-ben a szakterületre érkezett ügyek száma 176.444 volt, amely 
2,1%-kal meghaladta a 2018. évi érkezést, az ügyérkezés fennmaradó részét kitevő magánjogi 
ügyekben pedig különösen jelentős, közel 21%-os volt a növekedés.  
 
A civil szervezetekkel kapcsolatos ügyészi hatásköröket érintő 2017. évi 
jogszabályváltozások óta először növekedett a bíróságtól az ügyészségre érkező ügyek száma 
(2019: 3.947, 2018: 3.550). 
 
A közigazgatási hatósági eljárások és döntések törvényességi ellenőrzésére irányuló kérelmek 
száma lényegében nem változott, az előző évhez képest 3%-kal csökkent (2019: 1.106, 2018: 
1.138). Az egyes ügycsoportok összevetése alapján megállapítható, hogy a gyámhivatali 
ügyek száma (212) 7,6%-kal, míg az építési ügyek száma (98) 21%-kal emelkedett 2018-hoz 
képest. Folyamatosan csökkennek ugyanakkor a közlekedési igazgatási és az ingatlan-
nyilvántartási ügyekben előterjesztett kérelmek.  
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A közigazgatási hatóságok egyes kényszerintézkedéseinek foganatosításához az ügyész 
előzetes hozzájárulása szükséges. A 2019. évben elővezetés hozzájárulása iránt 398 
megkeresés (2018: 250) érkezett az ügyészi szervekhez. A hozzájárulás megtagadására 20 
esetben került sor. 
A szabálysértési jogterületen az elővezetések száma 9,4%-kal emelkedett (2019: 69.953, 
2018: 63.928), 63.656 határozatot vett tudomásul az ügyész, míg 6.297 esetben került sor 
elővezetést elrendelő határozat ügyész általi hatályon kívül helyezésére. 
 
A szabálysértési jogterületen további meghatározó ügyészi feladat a szabálysértési hatóságok 
és a bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben az előkészítő eljárást folytató rendőri szervek 
eljárást megszüntető határozatainak ellenőrzése, amely a 2019. évben 78.669 határozatot 
érintett (2018: 83.429). A 2019. évben a szabálysértési ügyekben benyújtott panaszok száma 
18,4%-kal csökkent, összesen 1.036 panaszt nyújtottak be az ügyészséghez. Az elbírált 
panaszok 26%-a megalapozottnak bizonyult. 
 
A megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt főügyészségek a 
2019. évben 1.146 megbízhatósági vizsgálatot elrendelő határozatot hagytak jóvá. 
 
Az ügyész 2019-ben 255 keresetet nyújtott be a bírósághoz, amely szám az egy évvel 
korábbihoz képest (2018: 205) 24,4%-os emelkedést jelent. A keresetek száma azonban még 
mindig jelentős mértékben elmarad a 2017. évi adatoktól, mivel a civil szervezeteket érintően 
2017. március 1-jével megváltozott szabályozási környezetben a korábban peres eljárásban 
érvényesített igény nemperes eljárásban indítványozható kérelemmé vált. A keresetek 
számának tárgyévi növekménye a cégek bejegyzéséről, illetve a cégjegyzéki adatok 
változásának bejegyzéséről rendelkező jogszabálysértő végzések hatályon kívül helyezése 
érdekében történt perindítások számának emelkedésére vezethető vissza. 
 
A hozzátartozók közötti távoltartás elrendelése érdekében az ügyész a 2019. évben 1.642 
esetben (2018: 1.299) lépett fel a bíróság előtti eljárásban.  
 
A cégeljárásban való közreműködés körében a 2019. évben 1.761 esetben (2018: 2.280) 
kezdeményezte az ügyész a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását.  
 
A civil szervezetekkel kapcsolatos perelhárító ügyészi intézkedések száma a megelőző évihez 
képest közel két és félszeresére (2019: 1.425, 2018: 589), míg a cégjogi perelhárító ügyészi 
intézkedések száma 76,4%-kal (2019: 538, 2018: 305) nőtt. 
 
A gyermekvédelmi intézményeknél észlelt jogszabálysértések miatt benyújtott ügyészi 
intézkedések száma az elmúlt években folyamatosan, 2019-ben 10,6%-kal emelkedett. 
 
2019-ben a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi (bv. felügyeleti) 
szakterületen iktatott ügyek száma jelentősen növekedett (2019: 66.072, 2018: 62.167). 
Ugyancsak emelkedés volt megfigyelhető a szakterületi ügyészekhez érkezett panaszok, 
kérelmek és bejelentések számában (2019: 8.175, 2018: 7.282). Csökkent viszont az ezeknek 
helyt adó ügyészi döntések aránya (2019: 9,5%, 2018: 10,2%).  
 
2019-ben a büntetés-végrehajtási bírák eljárásaiban 36.158 ügy (2018: 31.455) fejeződött be 
jogerősen vagy vált véglegessé. A bv. felügyeleti ügyészek 11.899 esetben jelen voltak a 
büntetés-végrehajtási bírói meghallgatáson, tárgyaláson, és közreműködésükkel elősegítették 
a törvényes határozat meghozatalát, valamint az eljárás gyors lefolytatását.  
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Az elmúlt évben a bv. felügyeleti ügyészek 9.933 vizsgálatot (2018: 9.057) végeztek.  
A vizsgálatok eredményére figyelemmel a szakterületi ügyészek büntetőeljárást 19, 
szabálysértési eljárást 5, fegyelmi eljárást ugyancsak 5 ízben kezdeményeztek, 17 esetben 
rendelkezéssel éltek, felhívás kibocsátására pedig 211 alkalommal került sor. 
 
4. A Legfőbb Ügyészség elleni követelések  
 
A 2019. évben a Legfőbb Ügyészséggel szemben kártérítés megfizetése iránt és személyhez 
fűződő jog megsértése miatt 233 ügy volt folyamatban – 314 szakaszban –, amelyekben a 
követelések nettó összege 37.828.012.940 forintot tett ki. A költségvetési törvény 
Ügyészségre vonatkozó fejezetében a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzataként 
megállapított 30 millió forint összegből – beleértve egy 2017. évben megállapított 
jövedelempótló járadék 2019. évet terhelő összegét is – mindösszesen 2.121.000 forintot 
használtunk fel. 
 
5. Az ügyészség személyügyi helyzete  
 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 64. §-ának (2) 
bekezdése alapján az ügyészi illetményalap a 2019. évben 453.330 forint volt, amely 
megegyezett a megelőző évi értékkel. 
 
Az ügyészi szervezet a tavalyi év végén 4.763 legfőbb ügyész által megállapított 
(engedélyezett) álláshellyel rendelkezett. 2019. január 1-jén az engedélyezett ügyészi 
álláshelyek száma 2.042 volt. Az engedélyezett ügyészi álláshelyekből a szervezeti egységek 
között felosztott ügyészi álláshelyek száma a 2019. január 1-jei állapothoz képest az év végéig 
minimálisan, 2.004-ről 2.008-ra nőtt. A központi tartalékban lévő, fel nem osztott ügyészi 
álláshelyek száma a 2019. év végén 35 volt, amelyből 1 álláshelyet ideiglenesen alügyészi 
álláshelyként használtunk fel.  
 
A 2006-ban létrehozott Magyar Ügyészképző Központban az ügyészségi fogalmazókat 1 
háromnapos, 2 négynapos, valamint 3 ötnapos, az alügyészeket 2 négynapos tanfolyamon 
képeztük. Az ügyészek részére 18 központi tanfolyamot szerveztünk. A tisztviselők és az 
írnokok 8 továbbképzésen vehettek részt. A szolgálati felettesek 3065 résztvevőt jelölhettek 
mintegy 110 oktatási napra. 
 
6. Az ügyészségi informatikai és statisztikai tevékenység  
 
Az Elektronikus Ügyintézési Rendszer (eÜR) használatával az ügyészségen folyamatosan 
biztosított az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény, az eljárási törvények és más vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelő elektronikus ügyintézés és az együttműködő szervekkel való 
elektronikus kapcsolattartás.  
 
A 2019. évben az ügyészség – az eÜR útján – az előző évhez képest 13%-kal több érdemi 
küldeményt (iratcsomagot) fogadott (2019: 1.538.415, 2018: 1.361.100), és 13,6%-kal több 
iratcsomagot küldött (2019: 998.413, 2018: 878.760) a társhatóságokhoz. 
 
Az ügyészség folyamatosan bővíti a biztonságos aláíró eszközeinek a számát, amelyekre 
telepített tanúsítványok biztosítják a minősített elektronikus aláírás létrehozásán túl a cég-, 
valamint az ingatlan-nyilvántartáshoz, illetve a Magyar Telekom Zrt. Hatósági 
Adatszolgáltató Rendszeréhez való elektronikus hozzáférést is. A 2019. év végére mintegy 
2.200 ügyészségi alkalmazott rendelkezett ilyen eszközökkel. 
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Az ügyészség megfelel az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásainak. A Legfőbb Ügyészség 
folyamatos kapcsolatot tart a Kormányzati Eseménykezelő Központtal (GovCERT). 2019-ben 
jelentős informatikai beruházásokat és fejlesztéseket kezdtünk meg a 2020-ban elérendő 
magasabb biztonsági szint teljesítése érdekében. 
 
A jogszabályi és szervezeti változásokat követve naprakészen tartottuk a saját fejlesztésű 
ügyviteli, nyilvántartó és statisztikai rendszereinket. Folytattuk az ügyészi szervezet teljes 
irat- és ügykezelési tevékenységét kiszolgáló integrált irat- és dokumentumkezelő rendszer 
fejlesztését, amelynek a büntetőjogi tevékenységet támogató elemei 2020-ban kerülnek 
bevezetésre. 
 
Az ügyészség a hivatalos statisztikai tevékenységét a Hivatalos Statisztikai Szolgálat 
tagjaként, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 2017. január 1-jén hatályba 
lépett rendelkezései alapján látja el. A Legfőbb Ügyészség statisztikai tevékenysége felett a 
Központi Statisztikai Hivatal elnöke ellenőrzési jogokat gyakorol.  
 
Az adatfelvételek működtetésével, az azokból származó adatok közzétételével az ügyészség a 
bűnözésről, a büntetőbíróság előtti ügyészségi tevékenységről, illetve az ügyészségi 
tevékenységgel összefüggő büntetőjogi és közjogi szakágat érintő ügyviteli adatokról ad 
valósághű, tárgyilagos képet. Az ügyészség statisztikai adatgyűjtése része a Kormány 
országos statisztikai adatfelvételi programjának. A Legfőbb Ügyészség és a 
Belügyminisztérium közös adatgyűjtéseként működik az egységes nyomozó hatósági és 
ügyészségi bűnügyi statisztika, amelyben az ügyészség adatgazdaként és adatszolgáltatóként 
is részt vesz.  
 
A Bűnözés és Büntető Igazságszolgáltatás Európai Adattára 6. kiadásának projektjében az 
adatok összeállítását Magyarország részéről 2019-ben is a Legfőbb Ügyészség koordinálta. 
Ennek részeként a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, valamint a büntetés-végrehajtás 
tevékenységére vonatkozóan továbbított tagállami adatokat. 
 
7. Az Országos Kriminológiai Intézet 
 
Az Országos Kriminológiai Intézet az ügyészség tudományos és kutató intézményeként 
átfogóan foglalkozik a bűnözés okainak, a megelőzés lehetőségeinek, valamint a bűnözés és 
bűnüldözés aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatásával. Az intézeti kutatások 
eredményei az ügyészség kodifikációs és jogértelmezési tevékenységében hasznosulnak, 
gazdagítják a bűnügyi tudományok elméleti teljesítményét, és felhasználásra kerülnek a 
felsőoktatásban, valamint a posztgraduális képzésekben is. 

 
A tárgyévben az intézet kutatói 69 publikációt jelentettek meg, különböző konferenciákon és 
szakmai fórumokon 155 előadást tartottak. Kutatási program összesen 40 volt. 
 
8. Az előirányzatok alakulása 

 
Az ügyészi szervezet szakmai feladatainak ellátására az elmúlt évben fejezeti szinten 50.155,4 
millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely a tárgyév folyamán a 
különböző jogcímeken végrehajtott előirányzat-módosítások következtében 2.314,6 millió 
forinttal 52 470,0 millió forintra emelkedett. 
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A Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítással: 
- az ügyészségi alkalmazottak 2019. évi illetménytöbbletének, illetve a központi 

költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának 
fedezetéhez 41,7 millió forint 

összegű támogatás került biztosításra. 
 
A fejezetet irányító szerv, valamint a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott 
előirányzat módosítások: 

- 2018. évi előirányzat maradvány igénybevétele 2.204,8 millió forint, 
- többletbevétel teljesítéséhez kapcsolódó előirányzat-módosítás összege 35,1 millió 

forint, 
- fejezetek közötti előirányzat átadás (ORFK), átvétel (Robotzsaru projekt, Erasmus 

projekt) alapján a támogatási előirányzat növekedése 33,0 millió forint. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
VIII. Ügyészség 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 49 438,6 50 155,4   52 470,0 50 087,0 101,3  95,5 

ebből: 
személyi 
juttatás 

33 400,5 36 022,9   35 215,4 35 213,6 105,4 100,0 

Bevétel 196,7 102,0   179,6 179,6 91,3 100,0 

Támogatás 46 902,2 50 053,4   50 085,6 50 085,6 106,8 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

2 204,8       2 383,0 108,1   

Létszám (fő)  4 129 4 763   
 

4 054 98,2   

 
Előirányzat módosítások levezetése 
 
VIII. Ügyészség 
                                             millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 50 155,4 102,0 50 053,4 36 022,9 4 129,0 

Módosítások jogcímenként *           

Előző évi  ei. maradvány igénybevétele 1 980,0 1 980,0   3,5   

Előző évi  ei. maradvány befizetése 224,8 224,8       

Bérkompenzáció  27,3   27,3 23,1   

2019. évi illetménytöbblet 14,4   14,4 12,1   

Előirányzat átadás működési célra -9,5   -9,5     
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Működési célú támogatás ÁHT-n belülről 40,0 40,0   40,0   

Működési célú átvett pénzeszköz 2,5 2,5       

Többletbevétel igénybevétel működési célra 5,9 5,9       

Többletbevétel igénybevétel felhalmozási célra 29,2 29,2       

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás        -886,2   

2019. évi módosított előirányzat 52 470,0 2 384,4 50 085,6 35 215,4 4 129,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
VIII. Ügyészség  
                                                                                                   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 50 155,4 102,0 50 053,4 

Módosítások kedvezményezettenként       

-saját intézménynek       

 =működésre 2 294,9 2 253,2 41,7 

 =meghatározott feladatra 29,2 29,2   

-más fejezet intézményének       

 =működésre       

=meghatározott feladatra -9,5   -9,5 

2019. évi módosított előirányzat  52 470,0 2 384,4 50 085,6 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
VIII. Ügyészség 

     millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 49 750,1 47 303,4 2 446,7 

− elkülönített állami pénzalap 224,8 224,8   

− magánszemély 109,9 0,8 109,1 

 egyéb: nemzetközi szervezetek 2,2 2,2   

Összes kifizetés 50 087,0 47 531,2 2 555,8 

 
A felhasznált előirányzatból 84,2%-ot a személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékok 
tették ki, a fejlesztésekre 4,9% jutott, 10,9% pedig az üzemeltetési kiadások fedezetét 
biztosította.  
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Személyi juttatásra 35.213,6 millió forintot használtunk fel, amely fedezetet nyújtott az 
ügyészségi alkalmazottakat megillető, az Üjt.-ben előírt kötelezettségekre, valamint a külső 
személyi juttatások körébe tartozó kifizetésekre. 
 
Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre teljesített kiadás 28.980,6 millió forint volt, 
amely fedezetet biztosított az ügyészségi alkalmazottaknak járó illetmények és a kötelező 
előre sorolás összegéhez. 
 
A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetményeken kívül további 6.148,6 millió 
forint kifizetése teljesült, többek között pénzbeli elismerés, készenléti, ügyeleti, helyettesítési 
díj, túlóra, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások és különféle költségtérítések jogcímen. 
 
A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 84,4 millió forint volt, amely különösen a 
szakértői és védői díjakat, a tanúk díjazását, illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazta. 
 
A 2019. évben a fejezetnél felhalmozási kiadásokra 2.819,2 millió forint eredeti előirányzat 
állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások - döntően az előző évi 
maradvány - hatására és a több éven át tartó beruházás pénzügyi ütemezése miatt 4.711,7 
millió forintra módosult. 
 
A beszámolási időszakban rendelkezésre álló támogatási előirányzat a Magyar Államkincstár 
által 100,0 %-ban finanszírozásra került. 
 
 
Bevételek alakulása  
 
A 2019. évben a fejezetnél a bevételek tervezett eredeti előirányzata 102,0 millió forint volt, 
amely 179,6 millió forintra teljesült, így 77,6 millió forint bevételi többlet keletkezett. 
 
A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak: 
 
                                                                                                                                   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat  

Teljesítés  

 
− Működési bevétel 
− Felhalmozási bevétel  
− Működési célú támogatás (ÁHT-n belül) 
− Működési célú pénzeszköz átvétel 
− Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 

37,0 
5,0 

 
- 

60,0 
 

42,9 
0,8 

40,0 
2,5 

93,4 
 

42,9 
0,8 

40,0 
2,5 

93,4 
 

Összesen: 102,0 179,6 179,6 
 
Bevételi többlet a fejezetnél jellemzően előre nem tervezhető egyszeri jellegű volt. 
 
A működési bevételek előre nem tervezhetők, egyszeri jellegűek. A 5,9 millió forint 
működési többletbevétel összegével a dologi kiadások előirányzata került megemelésre. 
 
Felhalmozási bevételnél az 33,4 millió forint bevételi többlet keletkezett.  
 
A működési célú támogatások átvételéből származó többletbevétel (42,5 millió forint) a BM 
23145/2018. ügyészség és a BM közötti megállapodás alapján a „ Robotzsaru rendszer új 
bűnügyi statisztika moduljának ügyészségi bevezetésére” kapott – személyi juttatás kiadási 
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előirányzatát 40,0 millió forinttal növelő támogatás és az Erasmus+ Project, a dologi 
kiadásokat 2,5 millió forinttal növelő támogatás.  
 
A munkáltatói lakásépítési kölcsönök visszatérüléséből keletkezett – 33,4 millió forint - 
többletbevétel a megnövekedett kölcsön állomány, és a folyósított kölcsönök magasabb 
összegű törlesztéséből ered, amelynek a jövőben további jelentős összegű növekedése nem, 
de szinten tartása tervezhető. A kölcsöntörlesztésből eredő bevételi többlet a lakásépítés 
munkáltatói támogatására került visszaforgatásra. 
 
 
Személyi juttatások alakulása 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 36.022,9 millió forint, mely az alábbi jogcímeken 
változott:      

       millió forintban, egy tizedessel 
 kompenzáció költségvetési céltartalékból +23,1 
 ügyészségi illetményalap 2019. január 1. hatályú emelkedése +12,1 
 előző évi előirányzat maradvány igénybevétel +3,5 
 működési célú támogatás ÁHT-n belülről +40,0 
 kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  -886,2 
 előirányzat módosítás összesen:  +  807,5 
 
A módosítások eredményeként az előirányzat 35.215,4 millió forintra változott. 
 
A tárgyévben 1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt működési – személyi 
juttatás - előirányzat-maradvány keletkezett. 
 
 
Előirányzat-maradvány alakulása, jóváhagyása 
 
Költségvetési maradvány 
 
2018. évben a fejezetnél az előirányzat maradvány összege 2.204,8 millió forint volt, 
amelyből 1.980,2 millió forint kötelezettségvállalással terheltként, 224,6 millió forint pedig 
kötelezettségvállalással nem terheltként került kimutatásra. 
 
A 2018. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 

       millió forintban, egy tizedessel 
 Személyi juttatások  3,5 
 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  0,4 
 Dologi kiadás, egyéb működési célú kiadás 350,5 
 Felhalmozási kiadások 1.625,8 
 Fejezet összesen: 1.980,2 

 
A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az alábbiak szerint alakult: 
 

       millió forintban, egy tizedessel 
 3/4 alcím Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata  28,5 
 3/6 alcím Fejezeti tartalék 196,1 
 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 224,6 
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2019. évben a fejezetnél a keletkezett maradvány összetétele a következő: 
 
                                                                                                     millió forintban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 
− Személyi juttatás 
− Munkaadókat terhelő járulékok 
− Dologi kiadás 
− Egyéb működési kiadás 
− Pénzbeli kártérítés 
− Fejezeti tartalék 
− Intézményi beruházás 

1,8 
- 
- 
- 

29,2 
196,1 

2.155,9 

Fejezet összesen: 2.383,0 
 
2019. évben a kiadási előirányzat tárgyévi teljesítése 95,5 % volt, a fejezetnél 2.383,0 millió 
forint előirányzat-maradvány keletkezett.  
 
Az előirányzat-maradvány 90,5 %-a – 2.155,9 millió forint – a beruházás maradványa, 
kötelezettségvállalással lekötött, a beszámolási időszakban indított és a költségvetési éven 
túlnyúló, egyes esetekben több évre ütemezett nagyobb forrásigénnyel járó beruházási 
munkák fedezete. A 3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 225,3 millió forint maradványa 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
A 2019. évben, illetve azt megelőzően megkezdett beruházásaink a főbb beruházási 
csoportokra irányultak: 
 
− Épület beruházások:                         2.075,8 millió forint 
− Informatikai beruházások                   270,1 millió forint 
− Biztonságtechnikai beruházások            9,3 millió forint 
− Bútor beszerzések                                 68,3 millió forint 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt összesen 227,1 millió forint előirányzat maradványból 
az 1. cím maradványát 1,8 millió forintot, továbbá a Fejezeti tartalék maradványát 196,1 
millió forintot, és a jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzatának maradványát 29,2 
millió forintot a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár részére történő benyújtását 
követően befizettük a Maradványelszámolási Alapszámlára. 
 
A 2019. évi maradványból, az előző évekről áthúzódott előirányzat-maradványok összege 
14.2 millió forint volt, amelyből Encs Járási Ügyészség építési munkái megvalósultak. A 
2019. évről áthúzódó maradványok döntő hányada a Monor Járási Ügyészség, Siklósi Járási 
Ügyészség építése, valamint a Tartalék Informatikai Központ kialakításának a fedezetéül 
szolgál. 
 
A gazdálkodáshoz kapcsolódó információk 
 
A fejezetnél a befektetett eszközök nettó értéke a beszámolási időszak végén 22.331,4 millió 
forint volt, amely 1.235,2 millió forinttal haladja meg az előző évi időszak záró értékét. 
 
A vagyonváltozáson belül legnagyobb mértékben az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok nettó értéke nőtt 3.049,2 millió forinttal. Az immateriális javak mérleg szerinti 
értéke kis mértékben 93,6 millió forinttal csökkent. A beszerzés értéke elmaradt az elszámolt 
értékcsökkenés mértékétől. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti 
értéke 60,4 millió forinttal, a befejezetlen beruházások értéke 1.660 millió forinttal csökkent.  
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A 2019. évben a fejezetnél beruházásra 2.719,2 millió forint támogatással finanszírozott 
eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások - döntően az 
előző évi maradvány - hatására 4.579,4 millió forintra módosult. 

 

Felújításra 30,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett a fejezet, amely az évközi 
módosításokkal 23,2 millió forintra módosult.  
 
Egyéb intézményi felhalmozási kiadásra 70,0 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzat a 
kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések többletbevételével 109,1 millió forintra 
emelkedett. 

 
Az ügyészség a rendelkezésére álló vagyont alapfeladatainak ellátására használja, az ingatlan 
vagyon más célú hasznosítására nem került sor. 2019. évben vagyonértékesítésből összesen 
mintegy 0,8 millió forint bevétel keletkezett, amely elsősorban selejtezett számítástechnikai 
eszközök, egyéb gépek és berendezések értékesítéséből származott. 
 
Az ügyészség gazdasági társaságban nem vesz részt, közhasznú társaságnak, 
(köz)alapítványnak, köztestületnek nem nyújtott támogatást. Nemzetközi kötelezettségként 
tagsági díjra 2,2 millió forint pénzeszköz átadás valósult meg. 
 
Az ügyészségi alkalmazottak lakáshoz jutását 2019. évben 109,1 millió forint kamatmentes 
munkáltatói kölcsön folyósításával támogattuk. Összesen 53 fő részesült átlagosan 2,1 millió 
forint támogatásban. 
 
A fejezet a forintban felmerülő letéti pénzeszközeit irányítói hatáskörben megnyitott 
intézményi letéti számlán vezeti.  
 
A letéti számla nyitó állománya 178,9 millió forint volt, amely a tárgyidőszak végére 266,8 
millió forintra nőtt. A letéti számla bevételi forgalma 107,6 millió forint volt, a kiadási 
forgalom pedig 19,7 millió forint. 
 
Az intézményi letéti forintszámlán az elhunyt dolgozók bér és bérjellegű járandóságai, a 
bírósági ítélet alapján, átmenti jelleggel letéti számlán kezelendő egyéb járandóságok, 
valamint a 11/2003. (V. 8.) számú IM-BM-PM együttes rendelet alapján bűnjelként lefoglalt 
pénzletétek kezelése történik. A számláról történő bérjellegű letétek kifizetése jogerős 
hagyatéki végzés, illetve jogerős ítélet alapján történik. 
 
A számlán letétbe helyezett bűnjelpénz rendezésére a lefoglaláshoz kapcsolódó büntetőeljárás 
bírósági szakaszba kerülésével, vagy a büntetőügy vádemelés nélküli befejezésével kerül sor. 
Ennek megfelelően vádemelés esetén a bűnjelpénz az illetékes törvényszék letéti számlájára 
kerül átutalásra, illetve az ügy vádemelés nélküli lezárása esetén pedig a bűnjelkezelő írásos 
intézkedése alapján, a jogosult részére kiutalásra. A letéti számlán a bűnjelpénzzel 
kapcsolatos valamennyi változás (letétbehelyezés, letéttovábbítás, letét kiadása, stb.) 
kizárólag a bűnjelkezelők írásbeli rendelkezésével történhet.  
 
A KESZ-en kívül pénzforgalmat, ügyleteket a fejezet az OTP-nél vezetett Lakásépítési Alap 
számláján bonyolít. 
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Intézményi gazdálkodás 
 

1. cím: Ügyészségek 
 

 
A címhez – az előző évekhez hasonlóan – 2019. évben is gazdasági szervezettel rendelkező, 
fejezetet irányító költségvetési szerv tartozott. 
 
A fejezethez tartozó intézmény neve: Legfőbb Ügyészség 
Törzskönyvi nyilvántartási száma:   300146000 
Honlapjának címe:    www. http://ugyeszseg.hu  
 
A Legfőbb Ügyészség területileg, feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás keretéül 
szolgáló részelőirányzatokkal rendelkező nem jogi személyiségű alárendelt egységeiként 
működött: 
 
 a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, 
 a fellebbviteli főügyészségek, 
 a főügyészségek, 
 az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI). 
 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 
1. cím: Ügyészségek 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 49 239,9 49 929,3  52 019,3 49 861,6 101,3 95,9 

 ebből: személyi juttatás 33 400,5 36 022,9  35 215,4 35 213,6 105,4 100,0 

Bevétel 196,7 102,0  179,6 179,6 91,3 100,0 

Támogatás 46 676,1 49 827,3  49 859,5 49 859,5 106,8 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

1 980,2      2 157,7 109,0   

Létszám (fő)  4 129 4 763  
 

4 054 98,2   
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Előirányzat módosítások levezetése  
 
1. cím: Ügyészségek 
              millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 49 929,3 102,0 49 827,3 36 022,9 4 129,0 

Módosítások jogcímenként       

Előző évi ei. maradvány igénybevétele 1 980,2 1 980,1   3,5   

Bérkompenzáció 27,3   27,3 23,1   

2019. évi illetménytöbblet 14,4   14,4 12,1   

Előirányzat átadás működési célra -9,5   -9,5     

Működési célú támogatás ÁHT-n 
belülről 

40,0 40,0   40,0   

Működési célú átvett pénzeszköz 2,5 2,5       

Többletbevétel igénybevétel működési 
célra 

5,9 5,9       

Többletbevétel igénybevétel 
felhalmozási célra 

29,2 29,2       

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

      -886,2   

2019. évi módosított előirányzat 52 019,3 2 159,8 49 859,5 35 215,4 4 129,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
1. cím Ügyészségek 
                                                                                                     millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  49 929,3 102,0 49 827,3 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 2 070,3 2 028,6 41,7 

meghatározott feladatra 29,2 29,2   

más fejezet intézményének       

 működésre  
   

meghatározott feladatra -9,5  -9,5 

2019. évi módosított előirányzat 52 019,3 2 159,8 49 859,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
1. cím Ügyészségek  

       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 49 750,1 47 303,4 2 446,7 

− elkülönített állami pénzalap 0,2 0,2  

− magánszemély 109,1  109,1 

 egyéb: nemzetközi szervezetek 2,2 2,2  

Összes kifizetés 49 861,6 47 305,8 2 555,8 

 
 
Kiadások alakulása 
 
Az ügyészségek részére 2019. évre biztosított eredeti előirányzat 49.929,3 millió forint volt, 
amely 6.887,9 millió forinttal – 16,0 %-kal – volt több a 2018. évre biztosított eredeti 
előirányzatnál. 
 
Az évközben végrehajtott előirányzat-módosítások eredményeképpen a módosított 
előirányzat 52.019,3 millió forintra nőtt. 
 
A rendelkezésre álló támogatást 179,6 millió forint bevétel egészítette ki. 
 
A kiadási előirányzat teljesítése 95,9 %-os volt. A tárgyévben 2.157,7 millió forint összegű 
előirányzat-maradvány keletkezett. 
 
A rendelkezésre álló forrás biztosította az ügyészi szervezet folyamatos működését. A 
kiegyensúlyozott gazdálkodási feltételeket egész évben sikerült biztosítani egyrészt a 
takarékos gazdálkodással, másrészt a fejlesztési prioritások újra gondolásával. 
 
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 36.022,9 millió forint volt, amely az évközi 
módosításokkal 35.215,4 millió forintra módosult. Az előirányzat nőtt a Kormány 
hatáskörében végrehajtott az ügyészségi alkalmazottak 2019. évi illetménytöbbletének, illetve 
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának fedezetére 
kapott többletelőirányzatból, illetve csökkent a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosításból. 
 
Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre teljesített kiadás 28.980,6 millió forint volt, 
amely fedezetet biztosított az ügyészségi alkalmazottaknak járó illetmények és a kötelező 
előre sorolás összegéhez. 
 
A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetményeken kívül további 6.148,6 millió 
forint kifizetése teljesült, többek között pénzbeli elismerés, készenléti, ügyeleti, helyettesítési 
díj, túlóra, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások és különféle költségtérítések jogcímen. 
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A külső személyi juttatásokra kifizetett összeg 84,4 millió forint volt, amely különösen a 
szakértői és védői díjakat, a tanúk díjazását, illetve a reprezentációs kiadásokat tartalmazta. 
 
 
Dologi kiadások 
 
Dologi kiadásra, a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek biztosítására 4.144,8 millió forint 
eredeti előirányzat állt rendelkezésre. Év közben az előirányzat 5.108,1 millió forintra 
módosult. Az előirányzatot év közben növelte az előző évi maradvány igénybevétele, a 
fordított áfa kiadásként történő elszámolása, valamint a címen belüli, kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás, csökkentette az ORFK-nak átadott előirányzat. 
 
A dologi kiadásokra fordított összeg 791,8 millió forinttal több, mint az előző évi 
felhasználás. Az üzemeltetési költségek emelkedése, az épületek, eszközök folyamatos 
karbantartása, kisjavítása, továbbá a fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi 
adó befizetési kötelezettség teljesítése miatt 18,3 %-kal nőttek a működési kiadások.  

 
A dologi kiadások 42,5%-át szolgáltatási kiadásokra (bérleti díjak, karbantartások stb.),  
9,7%-át a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzésére, 19,1%-át az ügyészségi országos 
számítógépes hálózat üzemeltetésére,  0,6%-át külföldi kiküldetésre, továbbá 28,1%-át egyéb 
dologi kiadásokra (ÁFA befizetés) fordítottuk. 

 
A dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások képviselik a legnagyobb összeget, amely 
elsősorban az ingatlan fejlesztésekkel évről-évre bővülő új, vagy felújított épületek magasabb 
komfortjával járó, magasabb üzemeltetési költségek hatása. 
 
Jelentős összegeket kell fordítani a szakmai munka végzéséhez közvetlenül kapcsolódó 
kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, telefax, internet, az ügyészség országos 
számítógépes hálózatának üzemeltetése), valamint számottevő az épületek őrzés-védésére 
fordított 426,3 millió forint, illetve a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódóan a postai 
szolgáltatások 161,1 millió forint költsége. 
A dologi kiadások előirányzatán előirányzat-maradvány nem keletkezett. 
 
 
Felhalmozási kiadások alakulása 
 
Felhalmozási kiadásokra költségvetési támogatásból 2.819,2 millió forint eredeti előirányzat 
állt rendelkezésre, amely az év közbeni előirányzat változások 4.711,7 millió forintra 
módosították az alábbiak szerint: 
 

      millió forintban, egy tizedessel 

Felhalmozási kiadás 
eredeti 

előirányzat 
módosított 
előirányzat 

- beruházási kiadás  2.719,2 4.579,4 
- felújítás  30,0 23,2 
- egyéb felhalmozási célú kiadás  70,0 109,1 
Összesen:   2.819,2 4.711,7 

 
Az intézményi beruházási kiadások előirányzata az előző évi előirányzat maradvány és a 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mellett került megemelésre annak érdekében, 
hogy az előző években megkezdett, az ügyészi szervezetek megfelelő elhelyezését és 
munkakörülményeit biztosító épület beruházások – új épületek, illetve épület rekonstrukciók 
– folytathatók legyenek.  
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A felújításra rendelkezésre álló előirányzat felhasználása a terveknek megfelelően valósult 
meg. 
 
2019. évben a fejezetnél a jelentősebb beruházások, felújítások tárgyévi pénzforgalmi 
finanszírozása az alábbiak szerint alakult: 
 

Felhalmozási kiadás tárgya 
Teljesített kiadás 

millió forintban, egy 
tizedessel 

 Informatikai beszerzések 270,1 
Kaposvári új székház építése 1.415,9 
Kaposvári új székház bútor beszerzése 64,3 
Nógrád megyei ügyészségi épületek biztonságtechnikai fejlesztése 9,3 
Encsi Járási Ügyészség új irodaépület építése 194,2 
Budapest XVIII. és XIX. kerületi Ügyészség új elhelyezése 86,8 
 
 
Bevételek alakulása 
 
Az intézménynél a bevételek aránya a kiadások finanszírozásában – évek óta – minimális 
mértékű. A realizált bevételek aránya a módosított kiadási előirányzathoz képest 2019. évben 
0,3 % volt. Eredeti előirányzatként 102,0 millió forint került tervezésre, amely 179,6 millió 
forint összegben teljesült.  
 
A bevételek alakulása részleteiben a fejezeti adatoknál került bemutatásra. 
 
 
Követelések 
 
A követelések záró állománya 382,7 millió forint volt, amely 42,4 millió forint csökkenést 
mutat. A követelés záró állományából 98,0 %-ot a munkáltatói lakáskölcsön adósok, 
mindössze 2,0 %-ot az egyéb követelések alkotják.  
 

     millió forintban, egy tizedessel 
Követelések nyitó érték záró érték 

Költségvetési évet követően esedékes 
lakáskölcsön követelések   

335,8 326,0 

Költségvetési évben esedékes 
lakáskölcsön követelések  

23,4 48,9 

Költségvetési évben esedékes 
egyéb követelések  

2,5 1,5 

Követelés jellegű sajátos elszámolások 63,4 6,3 

Összesen:  425,1 382,7 
 
 
Az intézménynél az adósokkal kapcsolatosan nyilvántartott követelések döntően perköltségek 
meg nem fizetéséből, továbbá a visszatérítendő tanulmányi költségekből adódnak. A 
kisösszegű követeléseknél az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rend. 1. § 1. b) pontjában 
foglaltak alapján a beszámolási időszakban 137 ezer forint került leírásra. A végrehajtások 
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szüneteltetése miatt, 2019. évben 1,4 millió forint perköltség követelést a függő követelések 
közé vezettünk át. 
 
Az év végi értékelés alapján 3,1 millió forint összegű értékvesztés került elszámolásra. 
 
 
Előirányzat-maradvány 
 
2018. évben az intézménynél 1.980,2 millió forint maradvány keletkezett, amely 
kötelezettségvállalással terhelt volt. A maradvány a beszámolási időszakban igénybevételre 
került. 
 
A 2018. évi maradvány felhasználása az alábbiak szerint történt: 

 millió forintban, egy tizedessel 
Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 

− Személyi juttatások  3,5 
− Munkaadókat terhelő 

         járulékok és szociális hozzájárulási adó  
0,4 

− Dologi kiadás, egyéb működési célú kiadás 350,5 
− Felhalmozási kiadások 1.625,8 
− Fejezet összesen: 1.980,2 

 
2019. évben az intézménynél 2.157,7 millió forint előirányzat-maradvány képződött. 
 
A keletkezett maradvány összetétele a következő: 
 

              millió forintban, egy tizedessel 
Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 

− Személyi juttatás 
− Intézményi beruházás 

1,8 
2.155,9 

Intézmény összesen: 2.157,7 
 
 
Szabad (nem terhelt) előirányzat-maradvány  

              millió forintban, egy tizedessel 
Kiemelt előirányzat Keletkezett előirányzat maradvány 

− Személyi juttatás 1,8 
Intézmény összesen: 1,8 
 
A kötelezettségvállalással (nem terhelt), szabad előirányzat befizetésre került a Magyar 
Államkincstár Központi Maradványelszámolási Alapszámlájára. 
 
 
3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
Az Ügyészség fejezet 2019. évben a fejezeti kezelésű előirányzatok között számolta el a 
bíróságok által az ügyészséget elmarasztaló ítéletekben megállapított, az ügyészségi 
jogkörben okozott kártérítési kiadásokat és a különböző kormányzati intézkedésekkel 
megállapított tartalékokkal kapcsolatos elszámolásokat, illetve itt rendelkezésre álló fejezeti 
tartalékot. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 198,7 226,1   450,7 225,4 113,4 50,0 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel                

Támogatás  226,1 226,1   226,1 226,1 100,0 100,0 

Költségvetési maradvány  224,6       225,3 100,3   

Létszám (fő)                 

 
 
Előirányzat módosítások levezetése  
               millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 226,1   226,1     
Módosítások jogcímenként *           

Előző évi ei. maradvány igénybevétele 224,6 224,6       
2019. évi módosított előirányzat 450,7 224,6 226,1   

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  226,1   226,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 224,6 224,6   

2019. évi módosított előirányzat 450,7 224,6 226,1 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                                    millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− elkülönített állami pénzalap 224,6 224,6  

− magánszemély 0,8 0,8  

Összes kifizetés 225,4 225,4  
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A 3. cím fejezeti kezelésű előirányzatok 2019. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt 
maradványa 225,3 millió forint, amelyet a költségvetési beszámoló Magyar Államkincsár 
részére történő benyújtását követően befizettünk a Maradványelszámolási Alapszámlára.  
 
 
3.4. Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  2,6 30,0   58,5 29,3 1 126,9 50,1 

 ebből: személyi 
juttatás 

              

Bevétel                

Támogatás  30,0 30,0   30,0 30,0 100,0 100,0 

Költségvetési 
maradvány  

28,5       29,2 102,5   

Létszám (fő)                 

 
 
Előirányzat módosítások levezetése  
                                   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 30,0   30,0     
Módosítások jogcímenként *           

Előző évi ei. maradvány igénybevétele 28,5 28,5       
2019. évi módosított előirányzat 58,5 28,5 30,0 0,0 0,0 

 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

                                                                                                     millió forintban, egy tizedessel  
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  30,0   30,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 28,5 28,5   

2019. évi módosított előirányzat 58,5 28,5 30,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

      millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− elkülönített állami pénzalap 28,5 28,5  

− magánszemély 0,8 0,8  

Összes kifizetés 29,3 29,3  

 
A célelőirányzat terhére – az ügyészségi jogkörben okozott kárért – a bíróságok által az 
ügyészséget marasztaló ítéletekben megállapított kártérítési követelések rendezhetők. 
 
2019. évben 3 fő magánszemély részére összesen 0,8 millió forint kártérítés, sérelemdíj és 
perköltség került kifizetésre. Az ügyészség az igazságszolgáltatás folyamatában vele szemben 
keletkezett kártérítési igények döntő többsége ellen eddig egyrészt pernyerést eredményező 
sikeres jogi képviselettel lépett fel, másrészt több olyan intézkedést tett, amely kártérítési 
igényre okot adó szakmai tévedések, vagy hibák előfordulásának csökkentését célozza. 
 
 
3.6. Fejezeti tartalék 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  196,1 196,1   392,2 196,1 100,0 50,0 

 ebből: személyi juttatás 
 

            

Bevétel                

Támogatás  196,1 196,1   196,1 196,1 100,0 100,0 

Költségvetési maradvány  196,1       196,1 100,0   

Létszám (fő)                 

 
 
Előirányzat módosítások levezetése  

              millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 196,1   196,1     
Módosítások jogcímenként *           

Előző évi ei. maradvány befizetése 196,1 196,1       
2019. évi módosított előirányzat 392,2 196,1 196,1 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
                                                                                                    millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 196,1   196,1 

Módosítások kedvezményezettenként       

saját intézménynek       

működésre 196,1 196,1   

2019. évi módosított előirányzat 392,2 196,1 196,1 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 
                                                                                                   millió forintban, egy tizedessel  

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− elkülönített állami pénzalap 196,1 196,1  

Összes kifizetés 196,1 196,1  
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

KIADÁSOK 49 438,6 50 155,4 -- 50 087,02 054,7218,241,750 155,4 52 470,0

1. Költségvetési szerv 49 239,9 49 929,3 -- 49 861,62 054,7-6,441,749 929,3 52 019,3

-- -- -- ---------- --

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

01/01  Személyi juttatások 33 400,5 36 022,9 -- 35 213,6-842,7--35,236 022,9 35 215,4

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 867,4 6 935,6 -- 6 981,739,6--6,56 935,6 6 981,7

01/03  Dologi kiadások 4 316,4 4 144,8 -- 5 108,1966,9-3,6--4 144,8 5 108,1

01/05  Egyéb működési célú kiadások 127,6 6,8 -- 2,4-4,4----6,8 2,4

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

02/06  Beruházások 4 415,6 2 719,2 -- 2 423,51 863,0-2,8--2 719,2 4 579,4

02/07  Felújítások 30,8 30,0 -- 23,2-6,8----30,0 23,2

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 81,6 70,0 -- 109,139,1----70,0 109,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 198,7 226,1 -- 225,4--224,6--226,1 450,7

198,7 226,1 -- 225,4--224,6--226,1 450,7

BEVÉTELEK 196,7 102,0 -- 179,674,53,1--102,0 179,6

1. Költségvetési szerv 196,7 102,0 -- 179,674,53,1--102,0 179,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 544,5 -- -- 2 204,81 980,2224,6---- 2 204,8

1. Költségvetési szerv 4 347,3 -- -- 1 980,21 980,2------ 1 980,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 197,2 -- -- 224,6--224,6---- 224,6

TÁMOGATÁSOK 46 902,2 50 053,4 -- 50 085,6---9,541,750 053,4 50 085,6

1. Költségvetési szerv 46 676,1 49 827,3 -- 49 859,5---9,541,749 827,3 49 859,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 226,1 226,1 -- 226,1------226,1 226,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 129,0 -- -- 4 054,0-------- --

1. Költségvetési szerv 4 129,0 -- -- 4 054,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 204,8 -- -- -- -- -- -- -- 2 383,0
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Ügyészségek ( 03202 Ügyészségek )1

KIADÁSOK 49 239,9 49 929,3 -- 49 861,62 054,7-6,441,749 929,3 52 019,3

1 Működési költségvetés 44 711,9 47 110,1 -- 47 305,8159,4-3,641,747 110,1 47 307,6

 / 1 Személyi juttatások 33 400,5 36 022,9 -- 35 213,6-842,7--35,236 022,9 35 215,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 33 305,8 35 924,5 -- 35 129,2------35 924,5 35 131,0

Külső személyi juttatások 94,7 98,4 -- 84,4------98,4 84,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

6 867,4 6 935,6 -- 6 981,739,6--6,56 935,6 6 981,7

 / 3 Dologi kiadások 4 316,4 4 144,8 -- 5 108,1966,9-3,6--4 144,8 5 108,1

Készletbeszerzés 504,0 474,9 -- 498,4------474,9 498,4

Kommunikációs szolgáltatások 558,9 510,4 -- 976,0------510,4 976,0

Szolgáltatási kiadások 2 076,2 2 063,9 -- 2 168,6------2 063,9 2 168,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 33,0 29,4 -- 29,9------29,4 29,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 144,3 1 066,2 -- 1 435,2------1 066,2 1 435,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 127,6 6,8 -- 2,4-4,4----6,8 2,4

Nemzetközi kötelezettségek 1,8 6,8 -- 2,2------6,8 2,2

Elvonások és befizetések 121,8 -- -- 0,2-------- 0,2

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

2 Felhalmozási költségvetés 4 528,0 2 819,2 -- 2 555,81 895,3-2,8--2 819,2 4 711,7

 / 6 Beruházások 4 415,6 2 719,2 -- 2 423,51 863,0-2,8--2 719,2 4 579,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése 210,3 180,0 -- 2,0------180,0 226,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2 150,5 1 461,1 -- 1 731,0------1 461,1 2 600,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 241,9 300,0 -- 212,6------300,0 735,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 285,3 200,0 -- 287,9------200,0 378,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 527,6 578,1 -- 190,0------578,1 638,3

 / 7 Felújítások 30,8 30,0 -- 23,2-6,8----30,0 23,2

Ingatlanok felújítása 17,9 24,0 -- 18,3------24,0 18,3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 7,2 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 5,7 6,0 -- 4,9------6,0 4,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81,6 70,0 -- 109,139,1----70,0 109,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

81,6 70,0 -- 109,1------70,0 109,1

BEVÉTELEK 196,7 102,0 -- 179,674,53,1--102,0 179,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 40,040,0------ 40,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 40,0-------- 40,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

4 Működési bevételek 60,0 37,0 -- 42,9--5,9--37,0 42,9

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,1 -- -- 0,2-------- 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 22,6 18,0 -- 24,4------18,0 24,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4,6 4,0 -- 3,6------4,0 3,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 15,0 7,0 -- 6,4------7,0 6,4

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei -- -- -- 0,1-------- 0,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,2 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 16,5 8,0 -- 8,2------8,0 8,2

5 Felhalmozási bevételek 34,8 5,0 -- 0,8---4,2--5,0 0,8

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 34,8 5,0 -- 0,8------5,0 0,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,8 -- -- 2,52,5------ 2,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,8 -- -- 2,5-------- 2,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 97,1 60,0 -- 93,432,01,4--60,0 93,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

97,1 60,0 -- 93,4------60,0 93,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 347,3 -- -- 1 980,21 980,2------ 1 980,2

8 Maradvány igénybevétele 4 347,3 -- -- 1 980,21 980,2------ 1 980,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 347,3 -- -- 1 980,21 980,2------ 1 980,2

Maradvány igénybevétele 4 347,3 -- -- 1 980,21 980,2------ 1 980,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 347,3 -- -- 1 980,2-------- 1 980,2

TÁMOGATÁSOK 46 676,1 49 827,3 -- 49 859,5---9,541,749 827,3 49 859,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 46 676,1 49 827,3 -- 49 859,5---9,541,749 827,3 49 859,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 46 676,1 49 827,3 -- 49 859,5---9,541,749 827,3 49 859,5

Központi, irányító szervi támogatás 46 676,1 49 827,3 -- 49 859,5---9,541,749 827,3 49 859,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 4 129,0 -- -- 4 054,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 980,2 -- -- -- -- -- -- -- 2 157,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )3

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

Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata ( 03202 Ügyészségek )43

KIADÁSOK 2,6 30,0 -- 29,3--28,5--30,0 58,5

1 Működési költségvetés 2,6 30,0 -- 29,3--28,5--30,0 58,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 30,0 -- 0,8------30,0 30,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 1,5 30,0 -- 0,8------30,0 30,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1,1 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

Elvonások és befizetések 1,1 -- -- 28,5-------- 28,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,1 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

8 Maradvány igénybevétele 1,1 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,1 -- -- 28,5--28,5---- 28,5

Maradvány igénybevétele 1,1 -- -- 28,5--28,5---- 28,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

VIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,1 -- -- 28,5-------- 28,5

TÁMOGATÁSOK 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

Központi, irányító szervi támogatás 30,0 30,0 -- 30,0------30,0 30,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 28,5 -- -- -- -- -- -- -- 29,2

Fejezeti tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )63

KIADÁSOK 196,1 196,1 -- 196,1--196,1--196,1 392,2

1 Működési költségvetés 196,1 196,1 -- 196,1--196,1--196,1 392,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 196,1 196,1 -- 196,1--196,1--196,1 392,2

Elvonások és befizetések 196,1 -- -- 196,1-------- 196,1

Tartalékok -- 196,1 -- --------196,1 196,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 196,1 -- -- 196,1--196,1---- 196,1

8 Maradvány igénybevétele 196,1 -- -- 196,1--196,1---- 196,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 196,1 -- -- 196,1--196,1---- 196,1

Maradvány igénybevétele 196,1 -- -- 196,1--196,1---- 196,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 196,1 -- -- 196,1-------- 196,1

TÁMOGATÁSOK 196,1 196,1 -- 196,1------196,1 196,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 196,1 196,1 -- 196,1------196,1 196,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 196,1 196,1 -- 196,1------196,1 196,1

Központi, irányító szervi támogatás 196,1 196,1 -- 196,1------196,1 196,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 196,1 -- -- -- -- -- -- -- 196,1
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 157 595 59673

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 538 785 31737

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 6 582 440 239567

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 675 896 2831 108

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 835 659 328157

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 202 104 44451

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 1 591 380 750259

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő 4 329 736 4501 101

vezető 1 924 081 822272

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 1 142 883 907428

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=41+...+50)

28 980 564 1364 053

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 22 440 6001

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 22 440 6001

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 29 003 004 7364 054

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

04 054
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

VIII.  fejezet

VIII. ÜGYÉSZSÉG

1 Ügyészségek

Kúria bírája, Legfőbb  Ügyészség ügyésze 1 157 595 59673

ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 538 785 31737

törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 6 582 440 239567

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 10 675 896 2831 108

bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő 835 659 328157

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 202 104 44451

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 1 591 380 750259

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő 4 329 736 4501 101

vezető 1 924 081 822272

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 1 142 883 907428

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=41+...+50)

28 980 564 1364 053

Kúria elnöke, legfőbb ügyész 22 440 6001

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 22 440 6001

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 29 003 004 7364 054

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

4 054
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok központi alrendszerből 
származó forrásainak 2019. évi eredeti előirányzatát 728 917,0 millió forintban határozta meg 
az Országgyűlés.  
 
A helyi önkormányzatokat a 2019. évben megillető, a központi költségvetési kapcsolatból 
származó forrásai alakulását a következő táblázat mutatja be: 

millió forint 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

Állami támogatások 728 917,0 819 753,4 778 520,8 
 
1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 
cím 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak 
megfelelően az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt 
egyes feladatainak, a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek 
megfelelő ellátását - felhasználási kötöttség előírása mellett - feladatalapú támogatással 
biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző 
mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít. E felhatalmazás alapján a 
2019. évben az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak 
ellátásához nyújtandó támogatásokat a költségvetési törvény 2. mellékletében, az egyéb 
működési és felhalmozási támogatásokat - részben felhasználási kötöttséggel - a 3. 
mellékletében foglaltak szerint állapította meg. 
 
A helyi önkormányzatokat e címen 2019. évben eredeti előirányzatként 628 961,7 millió 
forint feladathoz kötött támogatás illette meg. Az év folyamán ez az előirányzat 619 716,9 
millió forintra módosult a következők szerint:  
1. A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatásáról új 37. A 

minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja cím létrehozása 
érdekében a kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat változásként A települési 
önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása alcímről a Kiegészítő 
támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímcsoport előirányzatát érintő 
elvonás: -1608,6 millió forint. 

 
2. A települési önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása 

előirányzatok pótlása, új címek létrehozása érdekében fejezeti hatáskörben végrehajtott 
előirányzat változások eredményeként e címen belül valamennyi alcímet elvonással érintő 
változások eredményeként az összes elvonás: -7636,2 millió forint. 

 
A teljesítés 1120,5 millió forinttal maradt el a módosított előirányzattól az alábbiak szerint: 
1. Az önkormányzatok 2019. évi feladatmutatóit érintő lemondások és pótigények: 

aa) a májusi lemondás összege: -3268,3 millió forint, 
ab) a májusi pótigénylés összege: 5469,9 millió forint, 
ba) az októberi lemondás összege: -3270,0 millió forint, 
bb) az októberi pótigénylés összege: 4203,1 millió forint. 
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2. A lemondáson belül a nem helyi önkormányzat részére történt évközi feladatátadások 
miatti előirányzat-csökkenés: -105,4 millió forint. 

 
3. A pótigénylésen belül a nem helyi önkormányzattól történt évközi feladatátvételek miatti 

előirányzat-növekedés: 25,7 millió forint. 
 

4. A költségvetési törvényben biztosított előirányzat és a költségvetési törvény 35. §-a 
alapján az önkormányzatokat egyenként, a mutatószámaik alapján megillető támogatások 
különbsége:  -4175,5 millió forint. 
 

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása eredeti és 
módosított előirányzatát, valamint a teljesítés összegét alcímenként a törvényjavaslat  
1. mellékletével összhangban a 2. melléklet tartalmazza. 
 
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím 
 
1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcímcsoportra a költségvetés 
4500,0 millió forint összeget biztosított. A támogatást a Belügyminisztérium által közzétett 
pályázati kiírás szerint azon települések vehették igénybe, amelyeknél az önkormányzati, az 
állami és egyéb víziközmű-szolgáltató által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés- és tisztítás költségei jelentősen meghaladják a víziközmű-szolgáltatás 
lakossági felhasználásából származó árbevételt. Ez az előirányzat szolgál részbeni fedezetül 
az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ráfordításának támogatására is, 
ilyen célra támogatás folyósítása nem történt. A pályázati kiírásban rögzített, a támogatás 
megítéléséhez szükséges valamennyi feltételt teljesítő 758 önkormányzat összesen 4499,4 
millió forint támogatásban részesült.  
 
2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 
jogcímcsoporton a költségvetési törvény alapján 100,0 millió forint előirányzat állt 
rendelkezésre. A támogatás célja, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2016. július 1-
től továbbra is ellátó helyi önkormányzat számára a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 
2015. évi CCXI. törvény 10. § (5) bekezdésben előírt térítésmentes ellátáshoz a (10) bekezdés 
alapján igényelhető összeg biztosítva legyen. Május hónapban a Kormány a kéményseprőipari 
közszolgáltatás ellátása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1282/2019. (V. 15.) 
Korm. határozattal a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság cím terhére 741,5 millió forint többletforrást biztosított erre a célra. A 
módosított 841,5 millió forint előirányzatból 127 önkormányzat részesült a 2019. évre 
szólóan 826,9 millió forint összegű támogatási előlegben, a 2018. évre szólóan a tényadatok 
alapján 14,6 millió forint többlettámogatásban. Az előirányzat teljes összegben felhasználásra 
került. 
 
3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása jogcímcsoport 
eredeti előirányzata 1820,0 millió forint volt. A támogatás Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát illette meg azzal, hogy elsősorban a Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály 
Központ és a Pannon Filharmonikusok működtetésének támogatására szolgál. Az előirányzat 
felhasználása teljes mértékben teljesült. 
 
4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása jogcímcsoport 
eredeti előirányzata 12 000,0 millió forint volt. Az előirányzat a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, a fővárosi 
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önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok támogatására szolgált. A támogatást a 
fővárosi helyi közösségi közlekedés 2019. évi működésére fordíthatta Budapest Főváros 
Önkormányzata. A támogatási szerződés alapján augusztus hónapban 8000,0 millió forint, 
majd a fennmaradó támogatási összeg négy egyenlő részletben (havonta) került folyósításra 
Budapest Főváros Önkormányzata részére. 
 
5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímcsoport 
eredeti előirányzata 2050,0 millió forint volt. Az előirányzatból támogatást - Budapest 
Főváros Önkormányzata kivételével - az a települési önkormányzat igényelhetett, amely a 
településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó 
szervezetet, illetve költségvetési szervet tartott fenn, továbbá a helyi közforgalmú közlekedés 
lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján 
közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb, a tevékenység gyakorlásának jogát 
koncessziós szerződésben időlegesen átengedte. 
A támogatás a települési önkormányzatnak a vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlament és tanács 
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő - 
tárgyévet megelőző évi - vesztesége erejéig volt igényelhető. 
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített - környezetvédelmi 
szempontból súlyozott - személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában 
került elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok és a 
településkategóriák tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 
A pályázati kiírás megjelenésének elhúzódása miatt a 71 érintett önkormányzat részére a 
2050,0 millió forint két egyenlő részben, november és december hónapokban került 
folyósításra. 

 
6. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 150,0 
millió forint volt. A jogcímcsoport az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása 
érdekében támogatást biztosított az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen időben, 
és kiváló minőségben teljesítő települési önkormányzatok számára. A támogatás a pályázó 
települési önkormányzatok között egy elektronikusan kitöltött szakmai teszt alapján került 
felosztásra. A támogatást az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő 
dolgozók egyszeri elismerésére fordíthatták az önkormányzatok. Az előirányzatból 281 
önkormányzat összesen 149,9 millió forint támogatásban részesült.  

 
7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímcsoporton az eredeti előirányzat 
300,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgált a megyei önkormányzatok 2019. évi váratlan 
kiadásainak támogatására, a bevételeik figyelembevételével. A megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására együttesen 
közzétett pályázati kiírás alapján 19 megyei önkormányzat összesen 300,0 millió forint 
támogatásban részesült.  

  
8. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása jogcímcsoportban a 
költségvetési törvény alapján 280,0 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a közérdekű 
szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátásért járó közszolgáltatási díjból nem fedezhető, 
indokolt többletköltségei megtérítésére szolgál az ellátásért felelős települési 
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önkormányzatokon keresztül a közérdekű közszolgáltató kijelölése megszűnéséig, vagy az új 
közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdéséig. 
Az év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről 120,0 millió forint került 
elvonásra a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok 
működési célú kiegészítő támogatásai cím, 11. Önkormányzati elszámolások jogcímcsoport 
javára. A végrehajtott előirányzat átcsoportosítás eredményeként 160,0 millió forintra 
csökkent a módosított előirányzat. Az előirányzatból 35 önkormányzat összesen 153,9 millió 
forint támogatásban részesült. 

 
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatása jogcímcsoporton a költségvetési törvény 3000,0 millió forint összegű 
előirányzatot biztosított a 2019. évi szociális tüzelőanyag programhoz. Fejezeten belüli 
átcsoportosítással további 2000,0 millió forinttal emelkedett az előirányzat, így a módosított 
előirányzat 5000,0 millió forintra változott. Az önkormányzatok pályázata alapján, a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján október hónapban 2358 önkormányzat 
4999,1 millió forint támogatásban részesült  
 
10. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 11 000,0 
millió forint volt. Év közben ezen előirányzatról fejezeti hatáskörben 2000,0 millió forint 
átcsoportosítására került sor ugyanezen alcím 9. A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcímcsoportra, majd fejezeti hatáskörben 
további 2600,0 millió forint a 11. Önkormányzati elszámolások jogcímcsoport előirányzatát 
növelte. 
A rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás 2019. évi pályázati kiírása alapján 719 
önkormányzat 5139,8 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült, 
valamint 150 önkormányzat juthatott 1168,0 millió forint rendkívüli szociális támogatáshoz.  
Összességében 804 önkormányzat 6307,8 millió forint összegű támogatásban részesült. A 
visszafizetéseket követően a pénzügyi teljesítés 6298,7 millió forintra csökkent. 
Ez az alcím nyújtott fedezetet továbbá a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában 
közreműködő pénzügyi gondnokok díjának költségvetési támogatására is. A 2019. évben 6 
település részére történt folyósítás (Dencsháza, Litke, Olasz, Szentegát, Tiszabő és Verseg) 
összesen 13,4 millió forint összegben. 
E jogcímcsoport felhasználása összességében 6312,1 millió forinttal teljesült. 

 
11. Önkormányzati elszámolások jogcímcsoport eredeti előirányzata 4684,8 millió forint volt, 
amely mindösszesen 37 360,7 millió forinttal emelkedett a következők eredményeként: 

  
A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások következtében 27 720,7 millió forint 
átcsoportosítása vált szükségessé a 2019. év folyamán e címről az alábbiak szerint:  
 

millió forint 
1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat alapján az új 23. cím létrehozására -10 657,4 
1038/2019. (II. 14.) Korm. határozat alapján az új 24. cím létrehozására -59,6 
1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján az új 25. cím létrehozására -1 000,0 
1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján az új 26. cím létrehozására -1,0 
1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján az új 27. cím létrehozására -105,6 
1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján az új 30. cím létrehozására -1 858,3 
1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján az új 31. cím létrehozására -1 050,0 
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1283/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján az új 34. cím létrehozására -59,3 
1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján az új 29. cím létrehozására  -213,9 
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat alapján az új 36. cím létrehozására -24,1 
1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozat alapján az új 40. cím létrehozására -626,2 
1432/2019. (VII. 26.) Korm. alapján az új 39. cím létrehozására  -500,0 

1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat alapján az új 42., 43. címek 
létrehozására -1 470,0 
1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján az új 41. cím létrehozására -69,5 
1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat alapján az új 44. cím létrehozására -1 758,2 
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat a Központi Maradványelszámolási 
Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról -1 476,0 
1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozat alapján az új 45. cím létrehozására -2 215,8 
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási 
Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról -275,0 
1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozat alapján az új 48. és 49. címek 
létrehozására -161,8 
1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozat alapján az új 47. cím létrehozására -25,7 
1659/2019. (XI. 21.) Korm. határozat alapján az új 50. cím létrehozására -465,5 
1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján az új 51. cím létrehozására -3 336,2 
1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján a 35. cím kiegészítése -27,6 
1732/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az új 52. cím létrehozására -283,9 
 

2. A fejezeti hatáskörben végrehajtott alábbi módosítások 71 565,5 millió forinttal növelték az 
előirányzatot: 

millió forint 
a helyi önkormányzatok 2019. évi feladatmutatóit érintő felmérések 
(lemondások, pótigények, feladatátadások és átvételek eredményeként 
rendelkezésre álló források) 7 106,0 
a helyi önkormányzatok által az év során visszafizetett összegek 10 537,3 
fejezeten belüli átcsoportosítás 53 922,2 
 
míg az alábbiak csökkentették 6484,0 millió forinttal az előirányzatot: 

millió forint 
átcsoportosítás a 3. cím 2. alcím 14. A hatvani sport- és rendezvénycsarnok 
beruházás támogatása jogcímcsoportra -699,0 
átcsoportosítás a 3. cím 2. alcím 2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések jogcímcsoportra -3 000,0 
átcsoportosítás a 10. cím 2. Budapest III. kerület fejlesztési feladatainak 
támogatása alcímre -50,0 
átcsoportosítás a 10. cím 5. Csákvár Város fejlesztési feladatainak 
támogatása alcímre -80,0 
átcsoportosítás a 3. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása jogcímre 4 500,0 
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átcsoportosítás a 3. cím 2. alcím 3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása jogcímcsoportra -555,0 
 
Összességében a Kormány hatáskörében -27 720,7 millió forintot kitevő, és a fejezeti 
hatáskörben végrehajtott 65 081,4 millió forint átcsoportosítások eredményeként 42 045,5 
millió forintra alakult ezen alcím módosított előirányzata.  
 
3. Ettől a teljesítés 28 763,2 millió forinttal maradt el. A 11. Önkormányzati elszámolások 
terhére az alábbi kifizetések teljesültek 11 416,9 millió forint összegben: 

millió forint 

Az önkormányzati elszámolások előirányzat terhére teljesíthető kifizetések -1 863,6 
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi 
önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege  -1 450,7 

A kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése 
alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások 
költségvetési évben kifizetett összege és kamatai -391,5 

A helyi önkormányzatok által az Áht. 83. § (6a) bekezdésében felsorolt 
kötelezettségek költségvetési év december 5-éig történő elmulasztása miatt 
a költségvetési évben felfüggesztett támogatások kifizetése -21,4  
A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról 
szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti tárgyévi munkáltatói kifizetés nem 
volt 

Az egyedi költségvetési támogatások 2018. évi ütemének áthúzódó 
kifizetései -9 548,5 

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása -3,0 
A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében 
lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönökhöz kapcsolódó 
támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján 
kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetéül csekély 
összeg (21 720 forint) került folyósításra   
Az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os 
forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a 
korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes 
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek 
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság 
korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összeg 100 %-a fedezetéül -1,8 
Az előirányzat szolgált fedezetül a helyi önkormányzat és társulása 2007-
2013 programozási időszak európai uniós, valamint a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program fejlesztési célú pályázataihoz szükséges saját 
forrás kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási 
szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból adódó fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. A 2019. évben nem volt ilyen jellegű kifizetés 
 
12. Kiegyenlítő bérrendezési alap jogcímcsoportra a költségvetési törvény 11 000,0 millió 
forint összegű eredeti előirányzatot biztosított. 
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Az előirányzatból a 38 000 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerő-képességgel 
rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzat pályázati úton 
támogatást igényelhetett a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének 
emeléséhez. Közös önkormányzati hivatal esetében a pályázat benyújtására a székhely 
önkormányzat volt jogosult. A támogatás a költségvetési törvény 2. melléklet I.1. a) pontja 
szerinti elismert hivatali létszám után illette meg a települési önkormányzatot. Az igénylés 
feltételeként a települési önkormányzatnak vállalnia kellett, hogy az illetményalapot 2019-re 
legalább a pályázati kiírásban meghatározott összegben állapítja meg. A támogatásról a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntött. 
 
Az év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről 863,0 millió forint került 
elvonásra a IX. fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 
cím, 11. Önkormányzati elszámolások jogcímcsoport javára. A végrehajtott előirányzat 
átcsoportosítás eredményeként 10 137,0 millió forintra csökkent a módosított előirányzat. 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntését követően a támogatásból 1086 
önkormányzat, összesen 10 136,2 millió forint támogatásban részesült. 
 
3. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím 
 
2. Felhalmozási célú támogatások alcím 

 
1. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása jogcímcsoport 370,0 millió forint 
összegű eredeti előirányzata változatlan módosított előirányzattal és teljesítéssel segítette 36 
önkormányzat esetében e közlekedési forma fejlesztését és fenntartását. A támogatást az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. évi kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatására közzétett LVF/13997/2019-ITM. számú pályázati kiírása alapján 
lehetett igényelni. Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok 
és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fejlesztésére és fenntartására 
szolgált. Az előirányzat teljes összege felhasználásra került. 

  
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímcsoport eredeti előirányzata 
5000,0 millió forint volt. A jogcímcsoportra fejezeti hatáskörben a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2019 júliusában 
3000,0 millió forint, majd 2019 szeptemberében 2100,0 millió forint került átcsoportosításra. 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímcsoport terhére 
pályázati kiírást tett közzé az alábbi céloknak megfelelő fejlesztési támogatások igénylésére.  
 
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása cél eredeti 
előirányzata 2000,0 millió forint volt, amely a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és 
az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján júliusban 800,0 millió forinttal 
emelkedett meg. A szeptemberben végrehajtott jogcímcsoporton belüli átcsoportosítás 
következtében az előirányzat 400,0 millió forinttal csökkent. A módosított előirányzat 
összege 2400,0 millió forint lett. Az előirányzat terhére pályázat útján támogatást 
igényelhetett a települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonban lévő, települési 
önkormányzat, vagy társulás által fenntartott, a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió 
forint volt. 
Az előirányzatból 105 önkormányzat 2399,1 millió forint összegű támogatásban részesült. 
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b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás cél eredeti 
előirányzata 500,0 millió forint volt. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter döntése alapján júliusban 200,0 millió forinttal emelkedett 
meg e jogcím előirányzata. A módosított előirányzat összege 700,0 millió forint lett. Az 
előirányzat terhére pályázati úton támogatást igényelhetett a települési önkormányzat a 
tulajdonában lévő, sportlétesítményként működő létesítmény fejlesztésére, felújítására, vagy 
új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió 
forint volt. Az előirányzatból 40 önkormányzat 675,7 millió forint összegű támogatásban 
részesült. 
 
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása cél eredeti előirányzata 2500,0 millió forint volt. A 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntései 
alapján júliusban 2000,0 millió forinttal emelkedett meg e jogcím előirányzata. A 
szeptemberben végrehajtott jogcímcsoporton belüli átcsoportosítás következtében az 
előirányzat további 2500,0 millió forinttal emelkedett. A módosított előirányzat összege 
7000,0 millió forint lett. Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton 
támogatást igényelhetett - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a közigazgatási 
területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. A támogatásról a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntött. A pályázati előirányzatból 469 
önkormányzat 6990,3 millió forint összegű támogatásban részesült.  
 
A miniszteri döntések alapján a három előirányzatból összesen 10 065,1 millió forint 
folyósítására került sor. 

 
3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímcsoport előirányzata 1500,0 
millió forint volt. Szeptember hónapban fejezeti hatáskörben e jogcímre átcsoportosításra 
került további 555,0 millió forint, így a módosított előirányzat összege 2055,0 millió forint 
lett. 
 
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhetett a 
bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló  
− új konyhák és kiszolgáló létesítmények létrehozására, 
− az önkormányzat tulajdonában álló konyhák és kiszolgáló létesítmények 

kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint a feladat ellátásához szükséges eszközök 
beszerzésére. 

 
Az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 68 önkormányzat 2055,0 millió forint 
támogatásban részesült. 
 
4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 806,0 millió forint volt. Az előirányzat felhasználása a 
kultúráért felelős miniszter által - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - közzétett pályázati kiírása alapján történt. 
Az előirányzat 803,4 millió forint összegben teljesült a következő célokra. 
 
a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előirányzata 300,0 millió forint volt. Az 
előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhetett az általa 
fenntartott vagy a vele kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési 
intézmény, vagy közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
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tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. E támogatásból 364 
önkormányzat 297,4 millió forint összegben részesült. 
 
b) Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása előirányzat 136,0 millió forint volt. Az 
előirányzatból a járásszékhely települési önkormányzatok, Budapest Főváros Önkormányzata 
és a fővárosi kerületi önkormányzatok pályázati úton igényelhettek támogatást az általuk 
fenntartott múzeum modellértékű jó gyakorlatainak kidolgozására. A támogatásból 46 
önkormányzat részére került jóváhagyásra támogatás, az előirányzat teljes egészében 
felhasználásra került. 
  
c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) előirányzat 370,0 
millió forint volt. Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást 
igényelhetett az általa fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez. 
Az előirányzatból 86 önkormányzat összesen 370,0 millió forint támogatásban részesült. 
 
5. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása jogcímcsoport eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt. Az előirányzatból 
támogatást igényelhetett a települési önkormányzat azon magánszemély tulajdonosok 
támogatására, akiknek a martinsalakból épült -építési és használatbavételi (fennmaradási) 
engedéllyel rendelkező - lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a 
szakértői vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az épületek károsodásának mértékére 
(kategóriáira) tekintettel sorolta be. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeit az 
ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 
40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet határozta meg. A támogatási igényeket - az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság folyósításra vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében - 
a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat mértékéig lehetett teljesíteni. 
 
Az év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati 
elszámolások jogcímcsoport javára 270,0 millió forint átcsoportosítására került sor. Az 
előirányzat módosított összege 30,0 millió forint lett. Az előirányzatból 3 önkormányzat 
esetében összesen 25,1 millió forint támogatás folyósítására került sor.  

 
6. Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása jogcímcsoport eredeti 
előirányzata 1500,0 millió forint volt. A jogcímcsoport előirányzata március hónapban teljes 
összegben átcsoportosításra került fejezeti hatáskörben a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján, a 16. Bölcsődei fejlesztési 
program cím javára. Így a kisgyermekek napközbeni ellátását segítő fejlesztések támogatása 
egy előirányzatról történt a továbbiakban. 
 
7. Pannon Park beruházási projekt támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata  
15 875,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgált a Pannon Park beruházási projekt 2019. évi 
munkálatainak megvalósítására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a 
kultúráért felelős miniszter Budapest Főváros Önkormányzatával a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszterrel egyetértésben kötött támogatási szerződést. A támogatás 50 %-ának 
folyósítása a szerződéskötést követő 30 napon belül történt és a további részletek tárgyévi -
szerződés szerinti - folyósítására csak abban az esetben kerülhetett sor, ha az önkormányzat az 
előleget felhasználta és azzal legkésőbb 2019. november 15-éig elszámolt. 
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A támogatási szerződés megkötését követően december hónapban az előirányzat 50 %-ának, 
7937,5 millió forintnak a folyósítására került sor. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat az 
előleg elszámolást nem nyújtotta be, a támogatás fennmaradó összegének utalására a 2019. 
évben nem kerülhetett sor.  
Az év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati 
elszámolások jogcímcsoport javára 7937,5 millió forint átcsoportosítására került sor. 

8. Békásmegyeri vásárcsarnok építése jogcímcsoport eredeti előirányzata 1500,0 millió forint 
volt. Az előirányzat szolgált a Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzatának támogatására a békásmegyeri vásárcsarnok építésének 2019. évi 
ütemének megvalósításához. A jogcímcsoport előirányzata február hónapban teljes 
összegben, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter döntése alapján fejezeti hatáskörben, átcsoportosításra került a 22. cím, 2. Budapest 
Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Békásmegyeri piac és közösségi 
tér kivitelezésének támogatása alcím javára. 

9. Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke-és kamattörlesztő-részletek 
átvállalásának támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 723,0 millió forint volt. Az 
előirányzat szolgált a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatására a 
Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával 
összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról szóló 1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat 5. 
pontja alapján a Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-
részletek átvállalásához. A támogatás felhasználására szerződéskötés hiányában nem került 
sor, mivel az adósságállomány központi költségvetési támogatással előtörlesztésre került. 
Augusztus elején fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján a teljes 723,0 millió forint összeg 
elvonásra került a 11. Önkormányzati elszámolások jogcímcsoport javára. 

 
10. Normafa Park program támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 620,0 millió forint 
volt. Az előirányzat szolgált a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal 
összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozat 8. pontja alapján a 
Normafa Park kiemelt beruházás tárgyévi munkálatainak megvalósítására. A támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói 
okiratot adott ki. A többi nagyobb összegű fejlesztési előirányzathoz hasonlóan a 
költségvetési törvény a támogatói okirat kiadását követően 50 %-os előlegfolyósítást tett 
lehetővé, amely 310,0 millió forint összegben megtörtént.  
Az év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati 
elszámolások jogcímcsoport javára 310,0 millió forint került átcsoportosításra. 
 
11. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása jogcímcsoport eredeti 
előirányzata 7400,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgált a Normafa Park történelmi 
sportterület megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. 
határozat 5. pont b) alpontja alapján a „Hild-villa” felújításának és a hozzá kapcsolódó telek 
környezetrendezésének tárgyévi munkálatainak megvalósítására.  
A Kormány az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozatával e címről 2661,0 millió forint 
elvonásáról intézkedett a 39. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő 
támogatása cím javára. Ezzel az előirányzat 4739,0 millió forint összegre változott. 
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A támogatási összeg felhasználására kettő támogatói okirat került kiadására (a Budapest, 
Eötvös út 48. és 50. szám alatt fekvő ingatlanok fejlesztése (Normafa kapuja) és a „Hild-villa” 
felújításának és a hozzá kapcsolódó telek környezet-rendezésének 2019. évi munkálataira), 
amelyek csak 50 %-os előlegfolyósítást tettek lehetővé, összesen 2369,5 millió összegben. 
 
Az év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati 
elszámolások jogcímcsoport javára 2369,5 millió forint összeg átcsoportosítására került sor. 

 
12. Makói Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 2977,5 millió forint volt. Az előirányzat szolgál a Makói 
Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztésének megvalósítására.  
Az előirányzat teljes összegét a Kormány az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozatával a  
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet javára átcsoportosította. 
 
13. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 900,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgál a Budapest 
I. kerület, belterület 7173 helyrajzi számú, természetben az 1013 Budapest, Krisztina tér 1. 
szám alatt található ingatlan felújításának támogatására, amelyhez a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot adott ki. 
A támogatás 50 %-ának folyósítására a támogatói okirat kiadását követően került sor  
450,0 millió forint összegben. Az előleg elszámolására nem került sor tárgyév november 15-
éig, ezért év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati 
elszámolások jogcímcsoport javára 450,0 millió forint összeg átcsoportosítására került sor. 
 
14. Hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításának támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 369,5 millió forint volt. Az előirányzat szolgált az  
1000 férőhelyes hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósításának 
támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot adott ki Hatvan Város Önkormányzata számára. 
Március hónapban fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján a 11. Önkormányzati elszámolások 
jogcímcsoport terhére, e jogcímre 699,0 millió forint többlet előirányzat került 
átcsoportosításra. Ezzel a módosított előirányzat 1068,5 millió forintra növekedett. 
A támogatói okirat kiadását követően április hónapban a támogatás 50 %-ának folyósítása 
534,3 millió forint megtörtént. Tekintettel arra, hogy az előleg összegével 2019. november  
15-éig nem tudott elszámolni Hatvan Város Önkormányzata, így év végén fejezeti 
hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter döntése alapján e jogcímcsoportról a 11. Önkormányzati elszámolások 
jogcímcsoport javára 534,3 millió forint összeg átcsoportosításra került. 
 
15. Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson jogcímcsoport eredeti 
előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgál a bogácsi fürdőberuházás 
megvalósításának támogatására, amelyhez a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
támogatói okiratot adott ki. A támogatás 50 %-ának folyósítása, azaz 250,0 millió forint a 
támogatói okirat kiadását követően április hónapban megtörtént. Tekintettel arra, hogy az 
előleg összegével 2019. november 15-éig nem tudott elszámolni Bogács Község 
Önkormányzata, így év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a 
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helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati 
elszámolások jogcímcsoport javára 250,0 millió forint összeg átcsoportosításra került. 
 
16. Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton jogcímcsoport eredeti 
előirányzata 500,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgál a mezőcsáti fürdőberuházás 
megvalósításának támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot adott ki Mezőcsát Város 
Önkormányzata számára. 
A támogatás 50 %-ának folyósítása, azaz 250,0 millió forint a támogatói okirat kiadását 
követően július hónapban megtörtént. Tekintettel arra, hogy az előleg összegével  
2019. november 15-éig nem tudott elszámolni Mezőcsát Város Önkormányzata, így év végén 
fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati elszámolások 
jogcímcsoport javára 250,0 millió forint összeg átcsoportosításra került. 
 
17. Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán jogcímcsoport eredeti előirányzata 
300,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgált az önkormányzati tulajdonú épület közösségi 
célú felújításának támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot adott ki Vatta Község 
Önkormányzata számára. 
A támogatás 50 %-ának folyósítása, azaz 150,0 millió forint a támogatói okirat kiadását 
követően május hónapban megtörtént. Tekintettel arra, hogy az előleg összegével  
2019. november 15-éig nem tudott elszámolni Vatta Község Önkormányzata, így év végén 
fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati elszámolások 
jogcímcsoport javára 150,0 millió forint összeg átcsoportosításra került. 
 
18. Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata  
100,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgált a csincsei művelődési ház bővítésének 
támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot adott ki Csincse Község Önkormányzata számára. 
A támogatás 50 %-ának folyósítása, azaz 50,0 millió forint a támogatói okirat kiadását 
követően május hónapban megtörtént. Tekintettel arra, hogy az előleg összegével  
2019. november 15-éig nem tudott elszámolni Csincse Község Önkormányzata, így év végén 
fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati elszámolások 
jogcímcsoport javára 50,0 millió forint összeg átcsoportosításra került. 
 
19. Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata  
19,0 millió forint volt. Az előirányzat fogászati berendezések beszerzésének támogatására 
szolgált. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot adott ki Zalaapáti Község Önkormányzata számára. A 
támogatás 100 %-ának folyósítása, a támogatói okirat kiadását követően április hónapban 
megtörtént, ezzel az előirányzat felhasználása teljes mértékben teljesült. 
 
20. Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatása jogcímcsoport eredeti 
előirányzata 300,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgált a Klauzál tér felújítása projekt 
előkészítésének támogatására. Az év során támogatói okirat kiadására nem került sor, ezért az 
év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
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önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati 
elszámolások jogcímcsoport javára 300,0 millió forint összeg átcsoportosításra került. 
 
21. Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 160,0 
millió forint volt. Az előirányzat szolgált Kállósemjén település területén bölcsőde 
létrehozásának támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter támogatói okiratot adott ki Kállósemjén Nagyközség 
Önkormányzata számára. 
A támogatás 50 %-ának, azaz 80,0 millió forint folyósítása a támogatói okirat kiadását 
követően július hónapban megtörtént. Tekintettel arra, hogy az előleg összegével  
2019. november 15-éig nem tudott elszámolni Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata, így 
év végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján e jogcímről a 11. Önkormányzati 
elszámolások jogcímcsoport javára 80,0 millió forint összeg átcsoportosításra került. 
 
22. A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata fejlesztésének támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 60,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgál a Budapest 
IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata fejlesztésének támogatására. A támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói 
okiratot adott ki Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára. 
A támogatás folyósítása, a támogatói okirat kiadását követően május hónapban megtörtént, 
ezzel az előirányzat felhasználása teljes mértékben teljesült. 
 
23. A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének támogatása 
jogcímcsoport eredeti előirányzata 110,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgál a Budapest 
IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének támogatására. A támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter támogatói 
okiratot adott ki Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata számára. 
A támogatás folyósítása, a támogatói okirat kiadását követően május hónapban megtörtént, 
ezzel az előirányzat felhasználása teljes mértékben teljesült. 
 
24. Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása jogcímcsoport eredeti előirányzata 
250,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgál a Golgota téri Stáció helyreállításának 
támogatására. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter támogatói okiratot adott ki Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat számára. 
A támogatás folyósítása, a támogatói okirat kiadását követően május hónapban megtörtént, 
ezzel az előirányzat felhasználása teljes mértékben teljesült. 
 
25. Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása jogcímcsoport 
eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt. Az előirányzat szolgált a volt Józsefvárosi 
pályaudvar területén megvalósuló strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének 
támogatására.  
 
A Kormány az 1415/2019. (VII. 25.) Korm. határozatával az előirányzat teljes összegét a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Célelőirányzatok alcím 
11. Budapest és a főváros agglomerációs fejlesztése jogcímcsoport 14. Budapest és a főváros 
agglomerációs fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcím javára 
átcsoportosította. 
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3. Vis maior támogatás alcím  
 
A helyi önkormányzatoknak 2019. évben is lehetőségük volt a Vis maior támogatás keret 
terhére támogatást igényelni az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé vált védekezés többletkiadásainak és az önkormányzati tulajdonban keletkezett 
károk helyreállításának finanszírozására. 
A költségvetési törvényben e célra 6730,5 millió forint előirányzatot hagyott jóvá az 
Országgyűlés. Az év végén a fejezeti hatáskörben végrehajtott, a maradványoknak a  
11. Önkormányzati elszámolások jogcímre történő átvezetése ezt az előirányzatot is érintette, 
ezért összesen, két részletben 3000,0 millió forint, valamint a Kormány hatáskörében további 
100,0 millió forint átcsoportosítására került sor. Ennek következtében a módosított 
előirányzat 3630,5 millió forintra változott. 
A Vis maior támogatás alcím előirányzatából 2019. évben - 281 önkormányzatot érintően - 
382 pályázat esetében 3145,6 millió forint támogatás került kifizetésre. A tárgyévi 
kifizetésből a korábbi évek döntéseire 292 pályázatot érintően 2976,8 millió forint folyósítása 
történt meg. 
 
A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben létrehozott új címek: 
 
A költségvetési törvény 36. §-ának (1) bekezdése alapján a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben 2018. évben év közben létrehozott új címek és alcímek 2018. 
december 31-ei pozitív egyenlege esetén az államháztartásért felelős miniszter gondoskodhat 
(fejezeti hatáskörben) e címek és alcímek 2019. évi címrendbe történő felvételéről és a 2018. 
december 31-én fennálló pozitív egyenlegnek megfelelő összeg biztosításáról. E 
felhatalmazás alapján az államháztartásért felelős miniszter létrehozta a következő 4-22. 
címeket. 
 
4. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása I. cím egy 
alcímmel 475,5 millió forint előirányzattal jött létre. A cím és az alcím eredetileg az 
1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal jött létre. Az előirányzat július hónapban teljes 
összegben felhasználásra került. 
 
5. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II. cím két 
alcímmel 330,0 millió forint előirányzattal jött létre. A cím és az alcímek eredetileg az 
1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal jöttek létre. Az év során az előirányzat teljes 
összegben felhasználásra került. 
 
6. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása III.  cím két 
alcímmel 200,0 millió forint előirányzattal jött létre. A cím és az alcímek eredetileg az 
1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal jöttek létre. Az előirányzatból 50,0 millió forintos 
pénzügyi teljesítés történt. 
 
7. Önkormányzatok feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása IV. cím egy 
alcímmel 50,0 millió forint előirányzattal jött létre. A cím és az alcím eredetileg az 
1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozattal jött létre. Az előirányzat felhasználásra került.  
 
8. Gerjen Község Önkormányzatának támogatása cím 40,0 millió forint előirányzattal jött 
létre. A cím eredetileg az 1420/2017. (VI. 28.) Korm. határozattal jött létre. Az előkészítési 
feladatok elhúzódása miatt pénzügyi teljesítés nem történt.  
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9. Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő 
feladatok végrehajtásához cím 28,0 millió előirányzattal jött létre. A cím eredetileg  
327,7 millió forint előirányzattal az 1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozattal jött létre. Az 
előirányzatból pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
10. Helyi érdekű települési fejlesztések I. cím 6 alcímmel 482,0 millió forint előirányzattal 
jött létre. A cím és az alcímek eredetileg az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozattal jöttek létre. 
Az év során 2. Budapest III. kerület fejlesztési feladatainak támogatása alcím előirányzata 
további 50,0 millió forinttal, 5. Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása alcím 
további 80,0 millió forinttal emelkedett fejezeti hatáskörben, így a módosított előirányzat 
612,0 millió forintra növekedett.  
Az előirányzatból 462,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt. 
 
11. Helyi érdekű települési fejlesztések II. cím 6 alcímmel 437,8 millió forint előirányzattal 
jött létre. A cím és az alcímek eredetileg az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozattal jöttek létre. 
Év végéig Tárnok Nagyközség Önkormányzata és Tetétlen Község Önkormányzat fejlesztési 
feladatainak támogatásával összefüggésben nem került sor kifizetésre, így az előirányzatból 
247,2 millió forint pénzügyi teljesítés történt. 
 
12. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása cím 1 000,0 millió forint előirányzattal jött létre, amelynek forrása az  
1680/2017. (IX. 21.) Korm. határozatban meghozott döntés maradványa volt. Az év során az 
előirányzat teljes összegben felhasználásra került. 
 
13. Helyi érdekű települési fejlesztések III. cím egy alcímmel 80,5 millió forint 
előirányzattal jött létre. A cím és az alcím eredetileg az 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozattal 
jött létre. Az előirányzat teljes összegben felhasználásra került. 
 
14. Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása cím 525,0 millió forint 
előirányzattal jött létre. A cím eredetileg az 1796/2017. (XI. 8.) Korm. határozattal jött létre. 
Az előirányzatból augusztus hónapban 30,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt.  
 
15. Budapest VIII. kerület városkép rehabilitáció támogatása cím 300,0 millió forint 
előirányzattal jött létre. A cím eredetileg az 2029/2017. (XII. 27.) Korm. határozattal jött létre. 
Február hónapban az előirányzat teljes összegben felhasználásra került. 
 
16. Bölcsődei fejlesztési program cím 6000,0 millió forint előirányzattal jött létre. A cím 
eredetileg az 1164/2018. (III. 27.) határozattal jött létre. Az előirányzatból az év során  
3181,9 millió forint pénzügyi teljesítés történt.  
 
17. Vajszló Nagyközség infrastruktúra fejlesztése támogatása cím 2400,0 millió forint 
előirányzattal jött létre. A cím eredetileg az 1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozattal jött létre. 
Az előirányzatból az év során 588,7 millió forint pénzügyi teljesítés történt. 
 
18. Egyes települési önkormányzatok működési és fejlesztési támogatása cím egyetlen, 
Csenger Város Önkormányzat ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása alcímmel 650,0 millió forint előirányzattal jött létre. - A cím és alcím eredetileg 
az 1732/2018. (XII. 18.) Korm. határozattal jött létre. Január hónapban az előirányzat teljes 
összegben felhasználásra került. 
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19. Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása cím 65,9 
millió forint előirányzattal jött létre. A cím eredetileg az 1697/2018. (XII. 17.) Korm. 
határozattal jött létre. Az előirányzat pénzügyi teljesítésre január hónapban került sor. 
 
20. Egyes önkormányzatok feladatainak 2018. évi támogatása cím 4 alcímmel 8440,0 
millió forint előirányzattal jött létre. A cím és az alcímek eredetileg az 1748/2018. (XII. 20.) 
Korm. határozattal jöttek létre. Paks Város Önkormányzata, Gerjen Község Önkormányzata, 
Kalocsa Város Önkormányzata és Újkígyós Város Önkormányzat fejlesztési feladatainak 
megvalósítására szánt előirányzat pénzügyi teljesítése maradéktalanul megtörtént. 
 
21. Göd városban a helyi erdőtelepítési feladatok támogatása cím 546,5 millió forint 
előirányzattal jött létre. A cím eredetileg az 1718/2018. (XII. 17.) Korm. határozattal jött létre. 
Az előirányzat pénzügyi teljesítése maradéktalanul megtörtént. 
 
22. Önkormányzatok feladatainak 2018. évi döntések szerinti támogatása cím 19 
alcímmel, 6876,6 millió forint előirányzattal, jött létre. A cím és az alcímek eredetileg az  
1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozattal jöttek létre. 
Február hónapban fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter döntése alapján a IX. Helyi Önkormányzatok 
támogatásai fejezet 3. cím, 2. alcím, 8. Békásmegyeri vásárcsarnok építése jogcímcsoport 
terhére 1500,0 millió forint összeg átcsoportosítására került sor, a IX. Helyi Önkormányzatok 
támogatásai fejezet 22. cím, 2. Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata. Békásmegyeri piac és közösségi tér kivitelezésének támogatása alcím javára. 
A módosítással az előirányzat összege 8376,6 millió forintra változott. 
Az év során az előirányzat pénzügyi teljesítése maradéktalanul megtörtént. 
 
23. Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása címet 45 alcímmel, 10 657,4 
millió forint előirányzattal az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. 
Az önkormányzatok 45 alcímen részesültek támogatásban az alábbi táblázatban foglalt 
összegekben: 
 

millió forint 
Alcím 
szám 

Alcímnév Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1. 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület 
Önkormányzata feladatainak támogatása 2838,3 2838,3 

2. Solt Város Önkormányzata feladatainak támogatása 450,0 450,0 

3. 
Vásárosdombó Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 1,0 1,0 

4. 
Ináncs Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 19,0 19,0 

5. 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása 500,0 500,0 

6. 
Szendrő Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 300,0 300,0 

7. 
Apátfalva Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 100,0 100,0 

8. 
Kiszombor Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 60,0 60,0 

9. Mártély Község Önkormányzata feladatainak 50,0 50,0 
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támogatása 
10. Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása 250,0 250,0 

11. 
Bodmér Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 15,0 15,0 

12. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása 968,0 968,0 

13. 
Kajászó Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 75,0 75,0 

14. 
Óbarok Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 10,0 10,0 

15. 
Pákozd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 70,0 70,0 

16. 
Pázmánd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 20,0 20,0 

17. 
Ráckeresztúr Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 25,0 25,0 

18. 
Sukoró Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása I. 30,0 30,0 

19. 
Sukoró Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása II. 35,0 35,0 

20. Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása 70,0 70,0 

21. 
Sáránd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 50,0 50,0 

22. Heves Város Önkormányzata feladatainak támogatása 350,0 350,0 

23. 
Pétervására Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 67,0 67,0 

24. 
Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 200,0 200,0 

25. 
Mezőtúr Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 200,0 200,0 

26. 
Rákóczifalva Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 100,0 100,0 

27. 
Tiszafüred Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 180,0 180,0 

28. Kisbér Város Önkormányzata feladatainak támogatása 1025,0 1025,0 
29. Tata Város Önkormányzata feladatainak támogatása 150,0 150,0 
30. Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása 200,0 200,0 
31. Jákó Község Önkormányzata feladatainak támogatása 27,0 26,9 

32. 
Mándok Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 70,0 70,0 

33. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása 1678,0 1678,0 

34. 
Petneháza Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 20,0 20,0 

35. Tarpa Község Önkormányzata feladatainak támogatása 10,0 10,0 

36. 
Peresznye Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 7,5 7,5 

37. Söpte Község Önkormányzata feladatainak támogatása 15,0 15,0 
38. Szentgotthárd Város Önkormányzata feladatainak 150,0 150,0 
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támogatása 

39. 
Bakonybél Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 170,0 170,0 

40. 
Városlőd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 30,0 30,0 

41. 
Kemecse Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 12,0 12,0 

42. Ózd Város Önkormányzata feladatainak támogatása 10,6 10,6 

43. 
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata feladatainak 
támogatása 4,0 4,0 

44. 
Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 22,5 22,5 

45. 
Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 22,5 22,5 

 
24. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatása címet 59,6 millió 
forint előirányzattal az 1038/2019. (II. 14.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A 
támogatás célja a Kós Károly Művelődési Központ tető felújítása. A módosított előirányzat 
teljes összegben folyósításra került. 
 
A Kormány az 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozatával létre hozta: 
- a 25. Blaha Lujza tér rendezésének támogatása címet 1000,0 millió forint előirányzattal, 
- a 26. Pálmajor Község feladatainak támogatása címet 1,0 millió forint előirányzattal, 
- a 27. Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása címet 105,6 millió forint 
előirányzattal.  
Mindhárom cím előirányzata teljes összegben folyósításra került. 
 
28. Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása címet 150,0 millió 
forint előirányzattal az 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A 
támogatás célja a Kratochvil Károly tábornok egykori balatonszepezdi lakóházának 
hadtörténeti központtá alakítása. A módosított előirányzat teljes összegben folyósításra került. 
 
29. A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása címet 213,9 millió forint 
előirányzattal az 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány, ami a 
nappali melegedők meghosszabbított nyitvatartásához biztosított többlettámogatást. Az 
előirányzat 37 önkormányzat részére teljes összegben folyósításra került. 
 
30. Egyes önkormányzattok feladatainak támogatása címet 24 alcímmel 3158,3 millió 
forint előirányzattal az 1215/2019. (VI. 18.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A 
támogatásból 24 önkormányzat működési és fejlesztési feladataik ellátására kapott támogatást 
az alábbi táblázatban foglalt összegekben: 
 

millió forint 
Alcím 
szám 

Alcímnév 
 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Aszófő Község Önkormányzata feladatainak támogatása  15,0 15,0 

2. 
Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása  400,0 400,0 

3. Balatoncsicsó Község Önkormányzata feladatainak 20,0 20,0 
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támogatása  

4. 
Balatonszőlős Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  20,0 20,0 

5. Berhida Város Önkormányzata feladatainak támogatása  42,1 42,1 

6. 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata feladatainak támogatása  350,0 350,0 

7. 
Kastélyosdombó Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  25,0 25,0 

8. Káva Község Önkormányzata feladatainak támogatása  76,5 76,5 

9. 
Mencshely Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  5,0 5,0 

10. 
Óbudavár Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  14,1 14,1 

11. Ócsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása 35,0 35,0 
12. Pánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása  15,0 15,0 
13. Pécsely Község Önkormányzata feladatainak támogatása  100,0 100,0 
14. Ráckeve Város Önkormányzata feladatainak támogatása  155,0 155,0 

15. 
Rákócziújfalu Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  20,6 20,6 

16. 
Sárazsadány Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  20,0 20,0 

17. Sarkad Város Önkormányzata feladatainak támogatása  17,3 17,3 

18. 
Szakony Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  12,0 12,0 

19. 
Szarvaskő Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  300,0 300,0 

20. 
Szászberek Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  4,7 4,7 

21. 
Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása  5,0 5,0 

22. Szerencs Város Önkormányzata feladatainak támogatása  200,0 200,0 
23. Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása  1300,0 1300,0 

24. 
Tiszavárkony Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 6,0 6,0 

 
31. Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének 
támogatása címet 1050,0 millió forint előirányzattal az 1223/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzat teljes összegben folyósításra 
került. 
 
A Kormány az 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozatban két cím létrehozásáról döntött: 
- a 32. cím Szár Község önkormányzata feladatainak támogatása címre 30,4 millió forint 
előirányzatot, 
- a 33. cím Szank Község önkormányzata feladatainak támogatására címre 127,0 millió 
forint előirányzatot biztosított.  
Mindkét cím előirányzata teljes összegben felhasználásra került. 
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34. Abasári Vízműtelep területén belül és kívül szükséges rekonstrukciós munkák 
tervezése, engedélyezése és kisajátítása címet 59,3 millió forint előirányzattal az 1283/2019. 
(V. 15.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzat teljes összegben 
folyósításra került. 
 
35. A falu-és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címet 1551,4 millió forint 
előirányzattal az 1294/2019. (V. 24.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A Korm. 
határozat alapján 1232 önkormányzat összesen 1551,4 millió forint támogatásban részesült. 
Év végén az 1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 27,6 millió forinttal nőtt az 
előirányzat, amelyből 33 önkormányzat összesen 27,6 millió forint összegű támogatásban 
részesülhetett. A módosított előirányzat teljes összegben folyósításra került. 
 
36. Az Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű hasznosítása 
tervezési és engedélyeztetési feladatainak támogatása címet 24,1 millió forint 
előirányzattal az 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A módosított 
előirányzat teljes összegben folyósításra került. 
 
37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja címet az 
1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány eredetileg 1608,6 millió forint 
előirányzattal. Június végén fejezeti hatáskörben az államháztartásért felelős miniszter 
döntése alapján a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 3. 
Ágazati életpályák és bérrendezések jogcím terhére további 21 381,2 millió forinttal 
emelkedett meg az előirányzat. Az államháztartásért felelős miniszter és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter együttes feljegyzése alapján augusztus hónapban - mivel 
e cím felhasználásának összege elmaradt az előirányzott összegtől - szintén fejezeti 
hatáskörben 520,0 millió forinttal csökkent az előirányzat a 11. Önkormányzati elszámolások 
jogcímcsoport javára. Mindezen változások következtében a módosított előirányzat 22 469,8 
millió forint lett. E cím tényleges pénzügyi teljesítése 22 469,0 millió forint lett. 
 
38. Egyes önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása címet 448,7 millió forint előirányzattal az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. 
határozattal hozta létre a Kormány. A támogatásból 19 önkormányzat kapott támogatást 
csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint: 
 

millió forint 
Alcím 
szám 

Alcímnév Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1. Barabás Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 31,1 31,1 

2. Tiszaadony Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 31,1 31,1 

3. Tiszaszalka Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 31,1 31,1 

4. Tiszavid Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 18,2 18,2 

5. Vásárosnamény Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 29,9 29,9 

6. Garbolc Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 9,9 9,9 
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7. Gyügye Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 29,4 29,4 

8. Kisszekeres Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 25,9 25,9 

9. Kölcse Nagyközség Önkormányzata feladatainak 
támogatása 30 30 

10. Nábrád Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 26,8 26,8 

11. Nagyszekeres Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 15,4 15,4 

12. Nemesborzova Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 7,5 7,5 

13. Olcsvaapáti Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 26,4 26,4 

14. Panyola Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 24,4 24,4 

15. Sonkád Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 26,8 26,8 

16. Szamosbecs Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 16,6 16,6 

17. Szamosújlak Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 23,4 23,4 

18. Pátyod Község Önkormányzata feladatainak támogatása 28,2 28,2 
19. Rápolt Község Önkormányzata feladatainak támogatása 16,6 16,6 

 
39. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása címet 
2661,0 millió forint előirányzattal az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozattal hozta létre a 
Kormány. A módosított előirányzat teljes összegben augusztus hónapban folyósításra került. 
 
40. Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása címet 626,2 millió forint 
előirányzattal az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A 
támogatásból 9 önkormányzat részesült az alábbi táblázat szerint:  
 

millió forint 
Alcím 
szám Alcímnév 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Bajna Község Önkormányzata feladatainak támogatása 13,8 13,8 
2. Börcs Község Önkormányzata feladatainak támogatása 44,0 44,0 
3. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata feladatainak 

támogatása 120,0 120,0 
4. Kaposmérő Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 50,6 50,6 
5. Magyarnándor Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 24,0 24,0 
6. Nekézseny Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 66,4 66,4 
7. Rákóczifalva Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 100,0 100,0 
8. Tiszatelek Község Önkormányzata feladatainak 132,4 132,4 
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támogatása 
9. Újhartyán Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 75,0 75,0 
 
41. Az egyes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése címet 69,5 millió forint előirányzattal az 
1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A támogatásból 16 
önkormányzat kapott a 2019. június 27-én károsodott, lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanok biztosításból és egyéb forrásból meg nem térülő helyreállítási költségeihez vagy 
ingatlanvásárláshoz támogatás nyújtása célra az alábbi táblázat szerint: 
 

millió forint 
Alcím 
szám 

Alcím név Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1. Ajaki lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz 
kapcsolódó kárenyhítés 9,1 9,1 

2. Dombrádi lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 0,8 0,8 

3. Gemzsei lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 1,2 1,2 

4. Gyulaházai lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 4,2 4,2 

5. Kántorjánosi településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 4,5 2,5 

6. Kisvárda településen lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 2,9 0,0 

7. Mátészalka településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 3,8 3,8 

8. Nyírkarász településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 16,3 16,3 

9. Nyírkáta településen lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 8,4 8,4 

10. Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 1,4 0,6 

11. Pap településen lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 6,0 6,0 

12. Porcsalma településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 1,3 1,3 

13. Rétközberencsi lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 7,5 7,5 

14. Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 1,5 1,5 

15. Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés 0,5 0,5 

16. Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz 
kapcsolódó kárenyhítés 0,1 0,1 

A módosított előirányzat - a visszafizetéseket is figyelembe véve - ténylegesen 63,8 millió 
forint összegben teljesült. 
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42. Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése címet 1390,0 millió forint előirányzattal az  
1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A támogatásból 37 
önkormányzat kapott forrást az alábbi táblázatban foglalt összegekben: 
 

millió forint 
Alcím 
szám Alcím név 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása 40,0 40,0 

2. Alsószentmárton Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása 30,0 30,0 

3. Bárna Község Önkormányzata feladatainak támogatása 30,0 30,0 
4. Besenyőtelek Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
5. Boldogkőújfalu Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
6. Borsodnádasd Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
7. Buják Község Önkormányzata feladatainak támogatása 30,0 30,0 
8. Csány Község Önkormányzata feladatainak támogatása 40,0 40,0 
9. Csengőd Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 50,0 50,0 
10. Csörög Község Önkormányzata feladatainak támogatása 40,0 40,0 
11. Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
12. Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
13. Érsekvadkert Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
14. Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
15. Izsófalva Nagyközség Önkormányzata feladatainak 

támogatása 50,0 50,0 
16. Jászkarajenő Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
17. Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
18. Kazár Község Önkormányzata feladatainak támogatása 30,0 30,0 
19. Kevermes Nagyközség Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
20. Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
21. Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
22. Nyírmihálydi Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
23. Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak 40,0 40,0 
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támogatása 
24. Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
25. Rimóc Község Önkormányzata feladatainak támogatása 30,0 30,0 
26. Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
27. Szécsény Város Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
28. Tápióság Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
29. Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
30. Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak 

támogatása 50,0 50,0 
31. Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 50,0 50,0 
32. Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 50,0 50,0 
33. Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 50,0 50,0 
34. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
35. Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 50,0 50,0 
36. Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 40,0 40,0 
37. Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak 

támogatása 30,0 30,0 
 
43. Egyes települések közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése címet két alcímen  
80,0 millió forint előirányzattal ugyancsak az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozattal hozta 
létre a Kormány. A módosított előirányzat teljes összege augusztus hónapban folyósításra 
került.  
 
44. Egyes kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása címet 1758,2 millió 
forint előirányzattal az 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A 
támogatásból 5 önkormányzat kapott támogatást az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 
 

millió forint 
Alcím 
szám Alcím név 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Kapuvár Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 
támogatása 540,0 540,0 

2. Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 
támogatása 538,9 538,9 

3. Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 
támogatása 169,2 169,2 

4. Tiszavasvári Város Önkormányzata fejlesztési 
feladatainak támogatása 310,0 310,0 
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5. Újszász Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak 
támogatása 200,1 200,1 

 
45. Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai címet 
2215,8 millió forint előirányzattal az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozattal hozta létre a 
Kormány. A támogatásból 9 alcímen ugyanennyi önkormányzat kapott támogatást az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint: 

 
millió forint 

Alcím 
szám 

Alcím név Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1. Ceglédbercel község feladatainak támogatása 90,0 90,0 
2. Érd megyei jogú város feladatainak támogatása 700,0 700,0 
3. Füzesabony város feladatainak támogatása 150,0 150,0 
4. Karcag város kulturális feladatainak támogatása 1108,1 1108,1 
5. Karcag város fejlesztési feladatainak előkészítése 72,8 72,8 
6. Körmend város feladatainak támogatása 30,0 30,0 
7. Lasztonya község feladatainak támogatása 15,0 15,0 
8. Máriakálnok község feladatainak támogatása 35,5 35,5 
9. Nagyrábé nagyközség feladatainak támogatása 14,4 14,4 

 
47. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő 
támogatása címet 25,7 millió forint előirányzattal az 1637/2019. (VII. 18.) Korm. 
határozattal hozta létre a Kormány. A támogatásból 4 önkormányzat kapott forrást az alábbi 
táblázatban foglaltak szerint: 
 

millió forint 
Sor-
szám 

Támogatott önkormányzat neve Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 

1. Ispánk Község Önkormányzata 2,9 2,9 
2. Magyarszombatfa Község Önkormányzata 10,6 10,6 
3. Szalafő Község Önkormányzata 8,3 8,3 
4. Zalatárnok Község Önkormányzata 3,9 3,9 

 
48. Budakeszi város útfelújításának támogatása címet 55,0 millió forint előirányzattal az 
1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A módosított előirányzat 
teljes összegben december hónapban folyósításra került. 
  
49. Tiszabercel községben a Folyóvíz Program megvalósítása címet 161,8 millió forint 
előirányzattal ugyancsak a 1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A 
módosított előirányzat teljes összegben december hónapban folyósításra került. 
 
50. Badacsonytomaj útrekonstrukciójának támogatása címet 465,5 millió forint 
előirányzattal az 1659/2019. (XI. 21.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány. A módosított 
előirányzat teljes összegben december hónapban folyósításra került. 
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51. Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása címet 3336,2 millió forint 
előirányzattal, 13 alcímmel az 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozattal hozta létre a 
Kormány. Az előirányzatból 449,8 millió forint folyósítására került sor. A döntés által 
biztosított forrás felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
millió forint 

Alcím 
szám Alcím név 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel 
összefüggő kisajátítási költségek támogatása  326,7 326,8 

2. Csokvaomány község működési feladatainak 
támogatása 15,5 15,5 

3. Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak 
támogatása 200,0 0,0 

4. Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének 
támogatása 309,4  0,0 

5. Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és Könyvtár 
létrehozásának előkészítése 434,4  0,0 

6. Körmend város működési feladatainak támogatása 50,0 50,0 
7. Mád község út- és járdafelújítás támogatása 100,0  0,0 
8. Mende községben ivóvízellátás biztonságos 

üzemeltetésének támogatása 294,1  0,0 
9. Monor okos város projekt megvalósításához szükséges 

feladatok II. ütemének támogatása 1523,3  0,0 
10. Rákóczifalva város működési feladatainak támogatása 28,0 28,0 
11. Sáta község működési feladatainak támogatása 22,3 22,3 
12. Tolnanémedi község külterületi út felújításának 

támogatása 25,0  0,0 
13. Vajta község működési feladatainak támogatása 7,3 7,3 

 
52. Egyes önkormányzatok ivóvízellátással, vízkezelésével kapcsolatos feladatainak 
támogatása címet az 1732/2019. (XII. 19.) Korm. határozattal hozta létre a Kormány 283,9 
millió forint előirányzattal, 8 alcímmel. Támogatói okirat nem készült az év során, így 
pénzügyi teljesítés nem történt. 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

KIADÁSOK 746 833,2 728 917,0 -- 778 520,8--91 961,0-1 124,6728 917,0 819 753,4

3. Központi előirányzat 746 833,2 728 917,0 -- 778 520,8--91 961,0-1 124,6728 917,0 819 753,4

746 833,2 728 917,0 -- 778 520,8--91 961,0-1 124,6728 917,0 819 753,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A települési önkormányzatok működésének támogatása és a polgármesteri illetmény támogatása ( 01114 Helyi 
önkormányzatok )

11 1

KIADÁSOK 145 812,1 149 521,6 -- 149 344,6---89,3--149 521,6 149 432,3

1 Működési költségvetés 145 812,1 149 521,6 -- 149 344,6---89,3--149 521,6 149 432,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 145 812,1 149 521,6 -- 149 344,6---89,3--149 521,6 149 432,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 145 812,1 149 521,6 -- 149 344,6------149 521,6 149 432,3

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )11 2

KIADÁSOK 46,6 76,3 -- 46,2------76,3 76,3

1 Működési költségvetés 46,6 76,3 -- 46,2------76,3 76,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 46,6 76,3 -- 46,2------76,3 76,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 46,6 76,3 -- 46,2------76,3 76,3

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

11 3

KIADÁSOK 106,1 115,4 -- 110,1------115,4 115,4

1 Működési költségvetés 106,1 115,4 -- 110,1------115,4 115,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 106,1 115,4 -- 110,1------115,4 115,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 106,1 115,4 -- 110,1------115,4 115,4

Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )11 4

KIADÁSOK 4 891,3 4 891,3 -- 4 891,3------4 891,3 4 891,3

1 Működési költségvetés 4 891,3 4 891,3 -- 4 891,3------4 891,3 4 891,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 891,3 4 891,3 -- 4 891,3------4 891,3 4 891,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 891,3 4 891,3 -- 4 891,3------4 891,3 4 891,3

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja ( 01509 Egyéb általános 
közszolgáltatások )

11 5

KIADÁSOK 364,0 2 987,0 -- 2 013,3---900,0--2 987,0 2 087,0

1 Működési költségvetés 364,0 2 987,0 -- 2 013,3---900,0--2 987,0 2 087,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 364,0 2 987,0 -- 2 013,3---900,0--2 987,0 2 087,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 364,0 2 987,0 -- 2 013,3------2 987,0 2 087,0

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 
és az óvodaműködtetési támogatás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )

21 1

KIADÁSOK 152 863,0 177 858,2 -- 180 247,6--2 389,6--177 858,2 180 247,8

1 Működési költségvetés 152 863,0 177 858,2 -- 180 247,6--2 389,6--177 858,2 180 247,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 152 863,0 177 858,2 -- 180 247,6--2 389,6--177 858,2 180 247,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 152 863,0 177 858,2 -- 180 247,6------177 858,2 180 247,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása és a nemzetiségi pótlék ( 04102 
Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )

21 3

KIADÁSOK 411,3 919,8 -- 784,2---96,0--919,8 823,8

1 Működési költségvetés 411,3 919,8 -- 784,2---96,0--919,8 823,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 411,3 919,8 -- 784,2---96,0--919,8 823,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 411,3 919,8 -- 784,2------919,8 823,8

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó 
többletkiadásokhoz ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )

21 4

KIADÁSOK 4 633,0 10 935,4 -- 4 642,1---4 684,0-1 608,610 935,4 4 642,8

1 Működési költségvetés 4 633,0 10 935,4 -- 4 642,1---4 684,0-1 608,610 935,4 4 642,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 633,0 10 935,4 -- 4 642,1---4 684,0-1 608,610 935,4 4 642,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 633,0 10 935,4 -- 4 642,1------10 935,4 4 642,8

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék ( 0640 Máshová nem sorolt 
társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )

31 1

KIADÁSOK 14 727,4 16 941,1 -- 15 627,8---800,0--16 941,1 16 141,1

1 Működési költségvetés 14 727,4 16 941,1 -- 15 627,8---800,0--16 941,1 16 141,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 727,4 16 941,1 -- 15 627,8---800,0--16 941,1 16 141,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 727,4 16 941,1 -- 15 627,8------16 941,1 16 141,1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ( 06161 Egyéb szociális támogatások )31 2

KIADÁSOK 35 007,9 34 079,4 -- 34 079,4------34 079,4 34 079,4

1 Működési költségvetés 35 007,9 34 079,4 -- 34 079,4------34 079,4 34 079,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35 007,9 34 079,4 -- 34 079,4------34 079,4 34 079,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 35 007,9 34 079,4 -- 34 079,4------34 079,4 34 079,4

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )31 3

KIADÁSOK 46 720,8 51 764,7 -- 51 853,7--175,9--51 764,7 51 940,6

1 Működési költségvetés 46 720,8 51 764,7 -- 51 853,7--175,9--51 764,7 51 940,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 46 720,8 51 764,7 -- 51 853,7--175,9--51 764,7 51 940,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 46 720,8 51 764,7 -- 51 853,7------51 764,7 51 940,6

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti 
gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása ( 06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás )

31 4

KIADÁSOK 25 180,9 24 846,0 -- 25 018,2--217,8--24 846,0 25 063,8

1 Működési költségvetés 25 180,9 24 846,0 -- 25 018,2--217,8--24 846,0 25 063,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 25 180,9 24 846,0 -- 25 018,2--217,8--24 846,0 25 063,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 25 180,9 24 846,0 -- 25 018,2------24 846,0 25 063,8

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása ( 06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás )31 5

KIADÁSOK 23 135,1 36 568,9 -- 33 113,1---3 423,8--36 568,9 33 145,1

1 Működési költségvetés 23 135,1 36 568,9 -- 33 113,1---3 423,8--36 568,9 33 145,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23 135,1 36 568,9 -- 33 113,1---3 423,8--36 568,9 33 145,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23 135,1 36 568,9 -- 33 113,1------36 568,9 33 145,1

Gyermekétkeztetés támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott) )41 1

KIADÁSOK 74 398,1 78 974,0 -- 78 931,5---15,6--78 974,0 78 958,4

1 Működési költségvetés 74 398,1 78 974,0 -- 78 931,5---15,6--78 974,0 78 958,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 74 398,1 78 974,0 -- 78 931,5---15,6--78 974,0 78 958,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 74 398,1 78 974,0 -- 78 931,5------78 974,0 78 958,4

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a települési önkormányzatok muzeális intézményi 
feladatainak támogatása, a megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása és a 
települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása kivételével ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

51 1 1

KIADÁSOK 2 720,8 18 264,6 -- 18 336,0--71,4--18 264,6 18 336,0

1 Működési költségvetés 2 720,8 18 264,6 -- 18 336,0--71,4--18 264,6 18 336,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 720,8 18 264,6 -- 18 336,0--71,4--18 264,6 18 336,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 720,8 18 264,6 -- 18 336,0------18 264,6 18 336,0

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása és a megyei hatókörű városi könyvtár 
kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

51 1 5

KIADÁSOK 1 213,2 3 307,4 -- 3 325,2--17,8--3 307,4 3 325,2

1 Működési költségvetés 1 213,2 3 307,4 -- 3 325,2--17,8--3 307,4 3 325,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 213,2 3 307,4 -- 3 325,2--17,8--3 307,4 3 325,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 213,2 3 307,4 -- 3 325,2------3 307,4 3 325,2

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása ( 08121 Könyvtári tevékenység )51 1 9

KIADÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

1 Működési költségvetés 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása ( 08129 
Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

51 2

KIADÁSOK -- 13 005,6 -- 13 005,6------13 005,6 13 005,6

1 Működési költségvetés -- 13 005,6 -- 13 005,6------13 005,6 13 005,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 13 005,6 -- 13 005,6------13 005,6 13 005,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 13 005,6 -- 13 005,6------13 005,6 13 005,6

Kulturális illetménypótlék ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )51 3

KIADÁSOK 2 913,0 3 605,0 -- 2 926,5---500,0--3 605,0 3 105,0

1 Működési költségvetés 2 913,0 3 605,0 -- 2 926,5---500,0--3 605,0 3 105,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 913,0 3 605,0 -- 2 926,5---500,0--3 605,0 3 105,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 913,0 3 605,0 -- 2 926,5------3 605,0 3 105,0

Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása ( 07131 Kommunális fejlesztés )12 1

KIADÁSOK 4 499,5 4 500,0 -- 4 499,4------4 500,0 4 500,0

1 Működési költségvetés 4 499,5 4 500,0 -- 4 499,4------4 500,0 4 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 499,5 4 500,0 -- 4 499,4------4 500,0 4 500,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 499,5 4 500,0 -- 4 499,4------4 500,0 4 500,0

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása ( 07509 Egyéb lakás és 
kommunális szolgáltatások (nem bontott) )

12 2

KIADÁSOK 1 269,0 100,0 -- 841,5----741,5100,0 841,5

1 Működési költségvetés 1 269,0 100,0 -- 841,5----741,5100,0 841,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 269,0 100,0 -- 841,5----741,5100,0 841,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 269,0 100,0 -- 841,5------100,0 841,5

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

12 3

KIADÁSOK 1 870,0 1 820,0 -- 1 820,0------1 820,0 1 820,0

1 Működési költségvetés 1 870,0 1 820,0 -- 1 820,0------1 820,0 1 820,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 870,0 1 820,0 -- 1 820,0------1 820,0 1 820,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 870,0 1 820,0 -- 1 820,0------1 820,0 1 820,0

A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

12 4

KIADÁSOK 12 000,0 12 000,0 -- 12 000,0------12 000,0 12 000,0

1 Működési költségvetés 12 000,0 12 000,0 -- 12 000,0------12 000,0 12 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12 000,0 12 000,0 -- 12 000,0------12 000,0 12 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12 000,0 12 000,0 -- 12 000,0------12 000,0 12 000,0

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

12 5

KIADÁSOK 2 050,0 2 050,0 -- 2 050,0------2 050,0 2 050,0

1 Működési költségvetés 2 050,0 2 050,0 -- 2 050,0------2 050,0 2 050,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 050,0 2 050,0 -- 2 050,0------2 050,0 2 050,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 050,0 2 050,0 -- 2 050,0------2 050,0 2 050,0

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )12 6

KIADÁSOK 99,8 150,0 -- 149,9------150,0 150,0

1 Működési költségvetés 99,8 150,0 -- 149,9------150,0 150,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 99,8 150,0 -- 149,9------150,0 150,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 99,8 150,0 -- 149,9------150,0 150,0

Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )12 7

KIADÁSOK 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0
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1 Működési költségvetés 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 300,0 -- 300,0------300,0 300,0

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg 
nem térülő költségeinek támogatása ( 07509 Egyéb lakás és kommunális szolgáltatások (nem bontott) )

12 8

KIADÁSOK 193,5 280,0 -- 153,9---120,0--280,0 160,0

1 Működési költségvetés 193,5 280,0 -- 153,9---120,0--280,0 160,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 193,5 280,0 -- 153,9---120,0--280,0 160,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 193,5 280,0 -- 153,9------280,0 160,0

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

12 9

KIADÁSOK 3 999,0 3 000,0 -- 4 999,1--2 000,0--3 000,0 5 000,0

1 Működési költségvetés 3 999,0 3 000,0 -- 4 999,1--2 000,0--3 000,0 5 000,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 999,0 3 000,0 -- 4 999,1--2 000,0--3 000,0 5 000,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 999,0 3 000,0 -- 4 999,1------3 000,0 5 000,0

Önkormányzatok rendkívüli támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )12 10

KIADÁSOK 7 642,3 11 000,0 -- 6 312,1---4 600,0--11 000,0 6 400,0

1 Működési költségvetés 7 642,3 11 000,0 -- 6 312,1---4 600,0--11 000,0 6 400,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 642,3 11 000,0 -- 6 312,1---4 600,0--11 000,0 6 400,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 642,3 11 000,0 -- 6 312,1------11 000,0 6 400,0

Önkormányzati elszámolások ( 01114 Helyi önkormányzatok )12 11

KIADÁSOK 2 440,6 4 684,8 -- 11 416,9--65 081,4-27 720,74 684,8 42 045,5

1 Működési költségvetés 2 440,6 4 684,8 -- 11 416,9--65 081,4-27 720,74 684,8 42 045,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 440,6 4 684,8 -- 11 416,9--65 081,4-27 720,74 684,8 42 045,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 440,6 4 684,8 -- 11 416,9------4 684,8 42 045,5

Kiegyenlítő bérrendezési alap ( 0114 Máshova nem sorolható törvényhozó és végrehajtó szervek, pénzügyi és 
költségvetési tevékenységek, külügyek a külföldi segélyen k )

12 12

KIADÁSOK -- 11 000,0 -- 10 136,2---863,0--11 000,0 10 137,0

1 Működési költségvetés -- 11 000,0 -- 10 136,2---863,0--11 000,0 10 137,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 11 000,0 -- 10 136,2---863,0--11 000,0 10 137,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 11 000,0 -- 10 136,2------11 000,0 10 137,0

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása ( 1222 Vízi közlekedés működési tevékenységei és 
szolgáltatási )

23 1

KIADÁSOK 360,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

2 Felhalmozási költségvetés 360,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 360,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 360,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0
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Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása ( 01129 Pénzügyi és költségvetési 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

23 2 1

KIADÁSOK 2 549,8 2 000,0 -- 2 399,1--400,0--2 000,0 2 400,0

2 Felhalmozási költségvetés 2 549,8 2 000,0 -- 2 399,1--400,0--2 000,0 2 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 549,8 2 000,0 -- 2 399,1--400,0--2 000,0 2 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 549,8 2 000,0 -- 2 399,1------2 000,0 2 400,0

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás ( 01129 Pénzügyi és költségvetési 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

23 2 2

KIADÁSOK 696,6 500,0 -- 675,7--200,0--500,0 700,0

2 Felhalmozási költségvetés 696,6 500,0 -- 675,7--200,0--500,0 700,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 696,6 500,0 -- 675,7--200,0--500,0 700,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 696,6 500,0 -- 675,7------500,0 700,0

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )23 2 3

KIADÁSOK 4 749,7 2 500,0 -- 6 990,3--4 500,0--2 500,0 7 000,0

2 Felhalmozási költségvetés 4 749,7 2 500,0 -- 6 990,3--4 500,0--2 500,0 7 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 749,7 2 500,0 -- 6 990,3--4 500,0--2 500,0 7 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 749,7 2 500,0 -- 6 990,3------2 500,0 7 000,0

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása ( 06254 Szociális étkeztetés )23 3

KIADÁSOK 2 991,6 1 500,0 -- 2 055,0--555,0--1 500,0 2 055,0

2 Felhalmozási költségvetés 2 991,6 1 500,0 -- 2 055,0--555,0--1 500,0 2 055,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 991,6 1 500,0 -- 2 055,0--555,0--1 500,0 2 055,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 991,6 1 500,0 -- 2 055,0------1 500,0 2 055,0

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )23 4 1

KIADÁSOK 285,7 300,0 -- 297,4------300,0 300,0

2 Felhalmozási költségvetés 285,7 300,0 -- 297,4------300,0 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 285,7 300,0 -- 297,4------300,0 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 285,7 300,0 -- 297,4------300,0 300,0

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása ( 08122 Múzeumi tevékenység )23 4 2

KIADÁSOK 136,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

2 Felhalmozási költségvetés 136,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 136,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 136,0 136,0 -- 136,0------136,0 136,0

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) ( 08122 Múzeumi tevékenység )23 4 3

KIADÁSOK 370,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

2 Felhalmozási költségvetés 370,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 370,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 370,0 370,0 -- 370,0------370,0 370,0
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Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ( 14409 Egyéb 
környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

23 5

KIADÁSOK 129,0 300,0 -- 25,1---270,0--300,0 30,0

2 Felhalmozási költségvetés 129,0 300,0 -- 25,1---270,0--300,0 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 129,0 300,0 -- 25,1---270,0--300,0 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 129,0 300,0 -- 25,1------300,0 30,0

Bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, 
szociális és jóléti szolgáltatások )

23 6

KIADÁSOK -- 1 500,0 -- -----1 500,0--1 500,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 500,0 -- -----1 500,0--1 500,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 1 500,0 -- -----1 500,0--1 500,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 500,0 -- --------1 500,0 --

Pannon Park beruházási projekt támogatása ( 08121 Könyvtári tevékenység )23 7

KIADÁSOK 9 238,5 15 875,0 -- 7 937,5---7 937,5--15 875,0 7 937,5

2 Felhalmozási költségvetés 9 238,5 15 875,0 -- 7 937,5---7 937,5--15 875,0 7 937,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 238,5 15 875,0 -- 7 937,5---7 937,5--15 875,0 7 937,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9 238,5 15 875,0 -- 7 937,5------15 875,0 7 937,5

Békásmegyeri vásárcsarnok építése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )23 8

KIADÁSOK 2 000,0 1 500,0 -- -----1 500,0--1 500,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 2 000,0 1 500,0 -- -----1 500,0--1 500,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 000,0 1 500,0 -- -----1 500,0--1 500,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 000,0 1 500,0 -- --------1 500,0 --

Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásának támogatása ( 
08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

23 9

KIADÁSOK 723,0 723,0 -- -----723,0--723,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 723,0 723,0 -- -----723,0--723,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 723,0 723,0 -- -----723,0--723,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 723,0 723,0 -- --------723,0 --

Normafa Park program támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )23 10

KIADÁSOK 310,0 620,0 -- 310,0---310,0--620,0 310,0

2 Felhalmozási költségvetés 310,0 620,0 -- 310,0---310,0--620,0 310,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 310,0 620,0 -- 310,0---310,0--620,0 310,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 310,0 620,0 -- 310,0------620,0 310,0

Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek 
(nem bontott) )

23 11

KIADÁSOK -- 7 400,0 -- 2 369,5---2 369,5-2 661,07 400,0 2 369,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 7 400,0 -- 2 369,5---2 369,5-2 661,07 400,0 2 369,5
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 7 400,0 -- 2 369,5---2 369,5-2 661,07 400,0 2 369,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 7 400,0 -- 2 369,5------7 400,0 2 369,5

Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) fejlesztése ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

23 12

KIADÁSOK 406,4 2 977,5 -- -------2 977,52 977,5 --

2 Felhalmozási költségvetés 406,4 2 977,5 -- -------2 977,52 977,5 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 406,4 2 977,5 -- -------2 977,52 977,5 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 406,4 2 977,5 -- --------2 977,5 --

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felújítási feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt 
településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

23 13

KIADÁSOK -- 900,0 -- 450,0---450,0--900,0 450,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 900,0 -- 450,0---450,0--900,0 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 900,0 -- 450,0---450,0--900,0 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 900,0 -- 450,0------900,0 450,0

A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek 
(nem bontott) )

23 14

KIADÁSOK 1 000,0 369,5 -- 534,3--164,8--369,5 534,3

2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0 369,5 -- 534,3--164,8--369,5 534,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000,0 369,5 -- 534,3--164,8--369,5 534,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,0 369,5 -- 534,3------369,5 534,3

Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Bogácson ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, 
közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

23 15

KIADÁSOK -- 500,0 -- 250,0---250,0--500,0 250,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 500,0 -- 250,0---250,0--500,0 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 500,0 -- 250,0---250,0--500,0 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 500,0 -- 250,0------500,0 250,0

Fürdőberuházás megvalósításának támogatása Mezőcsáton ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, 
közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

23 16

KIADÁSOK -- 500,0 -- 250,0---250,0--500,0 250,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 500,0 -- 250,0---250,0--500,0 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 500,0 -- 250,0---250,0--500,0 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 500,0 -- 250,0------500,0 250,0

Épület közösségi célú felújításának támogatása Vattán ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )23 17

KIADÁSOK -- 300,0 -- 150,0---150,0--300,0 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 300,0 -- 150,0---150,0--300,0 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 300,0 -- 150,0---150,0--300,0 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 300,0 -- 150,0------300,0 150,0
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Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )23 18

KIADÁSOK -- 100,0 -- 50,0---50,0--100,0 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 100,0 -- 50,0---50,0--100,0 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 100,0 -- 50,0---50,0--100,0 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 100,0 -- 50,0------100,0 50,0

Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása ( 05231 Fogorvosi szolgáltatás )23 19

KIADÁSOK -- 19,0 -- 19,0------19,0 19,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 19,0 -- 19,0------19,0 19,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 19,0 -- 19,0------19,0 19,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 19,0 -- 19,0------19,0 19,0

Klauzál tér felújítása projekt előkészítésének támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )23 20

KIADÁSOK -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 300,0 -- --------300,0 --

Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása ( 06251 Gyermekmegőrzés )23 21

KIADÁSOK -- 160,0 -- 80,0---80,0--160,0 80,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 160,0 -- 80,0---80,0--160,0 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 160,0 -- 80,0---80,0--160,0 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 160,0 -- 80,0------160,0 80,0

A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telep vízhálózata fejlesztésének támogatása ( 07201 Települési vízellátás és 
vízminőség-védelem )

23 22

KIADÁSOK -- 60,0 -- 60,0------60,0 60,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 60,0 -- 60,0------60,0 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 60,0 -- 60,0------60,0 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 60,0 -- 60,0------60,0 60,0

A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a közvilágítás kiépítésének támogatása ( 07301 Közvilágítás )23 23

KIADÁSOK -- 110,0 -- 110,0------110,0 110,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 110,0 -- 110,0------110,0 110,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 110,0 -- 110,0------110,0 110,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 110,0 -- 110,0------110,0 110,0

Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és 
hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

23 24

KIADÁSOK -- 250,0 -- 250,0------250,0 250,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 250,0 -- 250,0------250,0 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 250,0 -- 250,0------250,0 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 250,0 -- 250,0------250,0 250,0
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Józsefvárosi strand- és gyógyfürdő beruházás előkészítésének támogatása ( 08309 Máshová nem sorolt 
szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

23 25

KIADÁSOK -- 200,0 -- -------200,0200,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 200,0 -- -------200,0200,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 200,0 -- -------200,0200,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 200,0 -- --------200,0 --

Vis maior támogatás ( 01114 Helyi önkormányzatok )33

KIADÁSOK 5 806,1 6 730,5 -- 3 145,6---3 000,0-100,06 730,5 3 630,5

2 Felhalmozási költségvetés 5 806,1 6 730,5 -- 3 145,6---3 000,0-100,06 730,5 3 630,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 806,1 6 730,5 -- 3 145,6---3 000,0-100,06 730,5 3 630,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 806,1 6 730,5 -- 3 145,6------6 730,5 3 630,5

Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )14

KIADÁSOK -- -- -- 475,5--475,5---- 475,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 475,5--475,5---- 475,5

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 475,5-------- 475,5

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei 
és szolgáltatásai )

15

KIADÁSOK -- -- -- 315,0--315,0---- 315,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 315,0--315,0---- 315,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 315,0--315,0---- 315,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 315,0-------- 315,0

Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )25

KIADÁSOK 96,0 -- -- 15,0--15,0---- 15,0

2 Felhalmozási költségvetés 96,0 -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 96,0 -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 96,0 -- -- 15,0-------- 15,0

Sárbogárd Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )16

KIADÁSOK -- -- -- ----150,0---- 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----150,0---- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----150,0---- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Szikszó Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )26

KIADÁSOK -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0
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Túrkeve Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )17

KIADÁSOK -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Gerjen Község Önkormányzatának támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8

KIADÁSOK -- -- -- ----40,0---- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----40,0---- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Tata Város támogatása a karsztvízszint emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához ( 
133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )

9

KIADÁSOK 299,7 -- -- ----28,0---- 28,0

2 Felhalmozási költségvetés 299,7 -- -- ----28,0---- 28,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 299,7 -- -- ----28,0---- 28,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 299,7 -- -- ---------- 28,0

Bősárkány Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

110

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Budapest III. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

210

KIADÁSOK -- -- -- ----150,0---- 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----150,0---- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----150,0---- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 150,0

Budapest XVI. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

310

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Budapest XVIII. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

410

KIADÁSOK -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,0-------- 80,0

Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )510

KIADÁSOK -- -- -- 232,0--232,0---- 232,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 232,0--232,0---- 232,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 232,0--232,0---- 232,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 232,0-------- 232,0

Csanytelek Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

610

KIADÁSOK -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0--40,0---- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Sajóivánka Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

111

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Sajókeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

211

KIADÁSOK -- -- -- 27,2--27,2---- 27,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 27,2--27,2---- 27,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 27,2--27,2---- 27,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 27,2-------- 27,2

Szászfa Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )311

KIADÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Tárnok Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

411

KIADÁSOK -- -- -- ----170,6---- 170,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----170,6---- 170,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----170,6---- 170,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 170,6
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Tetétlen Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )511

KIADÁSOK -- -- -- ----20,0---- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 20,0

Úri Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )611

KIADÁSOK -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0--200,0---- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása ( 12121 Közutak, 
hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )

12

KIADÁSOK -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0

Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

113

KIADÁSOK -- -- -- 80,5--80,5---- 80,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 80,5--80,5---- 80,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 80,5--80,5---- 80,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 80,5-------- 80,5

Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

14

KIADÁSOK -- -- -- 30,0--525,0---- 525,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0--525,0---- 525,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0--525,0---- 525,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 525,0

Budapest VIII. kerület városkép rahabilitáció támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

15

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Bölcsődei fejlesztési program ( 06251 Gyermekmegőrzés )16

KIADÁSOK -- -- -- 3 181,9--6 000,0---- 6 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 181,9--6 000,0---- 6 000,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 181,9--6 000,0---- 6 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 181,9-------- 6 000,0

Vajszló nagyközség infrastruktúra fejlesztése ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )17

KIADÁSOK -- -- -- 588,7--2 400,0---- 2 400,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 588,7--2 400,0---- 2 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 588,7--2 400,0---- 2 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 588,7-------- 2 400,0

Csenger Város Önkormányzat ipari parkhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása ( 07131 
Kommunális fejlesztés )

118

KIADÁSOK -- -- -- 650,0--650,0---- 650,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 650,0--650,0---- 650,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 650,0--650,0---- 650,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 650,0-------- 650,0

Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, 
alagutak üzemeltetése )

19

KIADÁSOK -- -- -- 65,9--65,9---- 65,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 65,9--65,9---- 65,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 65,9--65,9---- 65,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 65,9-------- 65,9

Paks Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

120

KIADÁSOK -- -- -- 8 017,0--8 017,0---- 8 017,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 8 017,0--8 017,0---- 8 017,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 8 017,0--8 017,0---- 8 017,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8 017,0-------- 8 017,0

Gerjen Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )220

KIADÁSOK -- -- -- 235,0--235,0---- 235,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 235,0--235,0---- 235,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 235,0--235,0---- 235,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 235,0-------- 235,0

Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

320

KIADÁSOK -- -- -- 66,0--66,0---- 66,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 66,0--66,0---- 66,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 66,0--66,0---- 66,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 66,0-------- 66,0

1007



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

420

KIADÁSOK -- -- -- 122,0--122,0---- 122,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 122,0--122,0---- 122,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 122,0--122,0---- 122,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 122,0-------- 122,0

Göd Városban a helyi erdőtelepítési feladatok támogatása ( 10201 Erdőgazdálkodás )21

KIADÁSOK -- -- -- 546,5--546,5---- 546,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 546,5--546,5---- 546,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 546,5--546,5---- 546,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 546,5-------- 546,5

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezésének támogatása ( 
08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )

122

KIADÁSOK -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 000,0--1 000,0---- 1 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Békásmegyeri piac és közösségi tér 
kivitelezésének támogatása ( 0830 Máshová nem sorolt szabadidős, kulturális,  közösségi és hitéleti tevékenységek és 
szolgáltatások )

222

KIADÁSOK -- -- -- 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 000,0--3 000,0---- 3 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 000,0-------- 3 000,0

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata csillaghegyi háziorvosi rendelő felújításának 
támogatása                                          ( 05211 Háziorvosi szolgálat )

322

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Csemő Község Önkormányzata ÖKO-Centrum létrehozásának támogatása  ( 0830 Máshová nem sorolt szabadidős, 
kulturális,  közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )

422

KIADÁSOK -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

1008



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Gelej Község Önkormányzata óvodai tornaszoba kialakításának támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai 
előkészítés )

522

KIADÁSOK -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt 
településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

622

KIADÁSOK -- -- -- 1 400,0--1 400,0---- 1 400,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 400,0--1 400,0---- 1 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 400,0--1 400,0---- 1 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 400,0-------- 1 400,0

Kisvárda Város Önkormányzata új múzeumi épület, tájház kialakításának támogatása ( 08122 Múzeumi 
tevékenység )

722

KIADÁSOK -- -- -- 1 900,0--1 900,0---- 1 900,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 900,0--1 900,0---- 1 900,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 900,0--1 900,0---- 1 900,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 900,0-------- 1 900,0

Mezőkövesd Város Önkormányzata Bogácsi út felújításának támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, 
alagutak üzemeltetése )

822

KIADÁSOK -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0--300,0---- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Nagyar Község Önkormányzata művelődési ház rekonstrukciójának támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

922

KIADÁSOK -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

Panyola Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési 
és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

1022

KIADÁSOK -- -- -- 7,4--7,4---- 7,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,4--7,4---- 7,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,4--7,4---- 7,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,4-------- 7,4

1009



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztései támogatása ( 075 Máshová 
nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

1122

KIADÁSOK -- -- -- 14,8--14,8---- 14,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 14,8--14,8---- 14,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 14,8--14,8---- 14,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 14,8-------- 14,8

Tiszadorogma Község Önkormányzata volt általános iskola szálláshellyé alakításának támogatása ( 13201 
Idegenforgalom )

1222

KIADÁSOK -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztései támogatása ( 075 Máshová 
nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

1322

KIADÁSOK -- -- -- 20,1--20,1---- 20,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,1--20,1---- 20,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,1--20,1---- 20,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,1-------- 20,1

Tiszaörs Község Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési 
tevékenységek )

1422

KIADÁSOK -- -- -- 17,6--17,6---- 17,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 17,6--17,6---- 17,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 17,6--17,6---- 17,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 17,6-------- 17,6

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Napsugár óvoda fejlesztésének támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai 
előkészítés )

1522

KIADÁSOK -- -- -- 20,2--20,2---- 20,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,2--20,2---- 20,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,2--20,2---- 20,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,2-------- 20,2

Tiszaszőlős Község Önkormányzata sportfejlesztési feladatainak támogatása ( 08111 Sportintézmények, 
sportlétesítmények szolgáltatásai )

1622

KIADÁSOK -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0--25,0---- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

1010



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
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módosítás
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Tomajmonostora Község Önkormányzata ravatalozó felújításának támogatása ( 07142 Köztemető fenntartás )1722

KIADÁSOK -- -- -- 31,5--31,5---- 31,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 31,5--31,5---- 31,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 31,5--31,5---- 31,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 31,5-------- 31,5

Újszilvás Község Önkormányzata uszoda fejlesztés támogatása  ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

1822

KIADÁSOK -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0--100,0---- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Kaba Város Önkormányzata főzőkonyha épülete felújításának támogatása ( 06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem 
bontott) )

1922

KIADÁSOK -- -- -- 145,0--145,0---- 145,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 145,0--145,0---- 145,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 145,0--145,0---- 145,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 145,0-------- 145,0

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem 
sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

123

KIADÁSOK -- -- -- 2 838,3----2 838,3-- 2 838,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 838,3----2 838,3-- 2 838,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 838,3----2 838,3-- 2 838,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 838,3-------- 2 838,3

Solt Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai )223

KIADÁSOK -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 450,0----450,0-- 450,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 450,0-------- 450,0

Vásárosdombó Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

323

KIADÁSOK -- -- -- 1,0----1,0-- 1,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,0----1,0-- 1,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1,0----1,0-- 1,0

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

Ináncs Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 06251 Gyermekmegőrzés )423

KIADÁSOK -- -- -- 19,0----19,0-- 19,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 19,0----19,0-- 19,0

1011



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 19,0----19,0-- 19,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 19,0-------- 19,0

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek 
)

523

KIADÁSOK -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 500,0----500,0-- 500,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 500,0-------- 500,0

Szendrő Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

623

KIADÁSOK -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Apátfalva Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

723

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Kiszombor Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 06251 Gyermekmegőrzés )823

KIADÁSOK -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 60,0----60,0-- 60,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 60,0-------- 60,0

Mártély Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

923

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Bicske Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1023

KIADÁSOK -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 250,0----250,0-- 250,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 250,0-------- 250,0

1012



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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Bodmér Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

1123

KIADÁSOK -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, 
alagutak üzemeltetése )

1223

KIADÁSOK -- -- -- 968,0----968,0-- 968,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 968,0----968,0-- 968,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 968,0----968,0-- 968,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 968,0-------- 968,0

Kajászó Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )1323

KIADÁSOK -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 75,0-------- 75,0

Óbarok Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

1423

KIADÁSOK -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Pákozd Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )1523

KIADÁSOK -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 70,0-------- 70,0

Pázmánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

1623

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Ráckeresztúr Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

1723

KIADÁSOK -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

Sukoró Község Önkormányzata feladatainak támogatása I. ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )1823

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Sukoró Község Önkormányzata feladatainak támogatása II. ( 05211 Háziorvosi szolgálat )1923

KIADÁSOK -- -- -- 35,0----35,0-- 35,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 35,0----35,0-- 35,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 35,0----35,0-- 35,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 35,0-------- 35,0

Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2023

KIADÁSOK -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 70,0-------- 70,0

Sáránd Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

2123

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Heves Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

2223

KIADÁSOK -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 350,0-------- 350,0

Pétervására Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

2323

KIADÁSOK -- -- -- 67,0----67,0-- 67,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 67,0----67,0-- 67,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 67,0----67,0-- 67,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 67,0-------- 67,0
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Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

2423

KIADÁSOK -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Mezőtúr Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

2523

KIADÁSOK -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Rákóczifalva Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 06251 Gyermekmegőrzés )2623

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Tiszafüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

2723

KIADÁSOK -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 180,0----180,0-- 180,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 180,0-------- 180,0

Kisbér Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

2823

KIADÁSOK -- -- -- 1 025,0----1 025,0-- 1 025,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 025,0----1 025,0-- 1 025,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 025,0----1 025,0-- 1 025,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 025,0-------- 1 025,0

Tata Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

2923

KIADÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0
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Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

3023

KIADÁSOK -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Jákó Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )3123

KIADÁSOK -- -- -- 26,9----27,0-- 27,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 26,9----27,0-- 27,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 26,9----27,0-- 27,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 26,9-------- 27,0

Mándok Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

3223

KIADÁSOK -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 70,0----70,0-- 70,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 70,0-------- 70,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 05404 Gyógyfürdő szolgáltatás )3323

KIADÁSOK -- -- -- 1 678,0----1 678,0-- 1 678,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 678,0----1 678,0-- 1 678,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 678,0----1 678,0-- 1 678,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 678,0-------- 1 678,0

Petneháza Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 06251 Gyermekmegőrzés )3423

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Tarpa Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

3523

KIADÁSOK -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,0----10,0-- 10,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

Peresznye Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )3623

KIADÁSOK -- -- -- 7,5----7,5-- 7,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,5----7,5-- 7,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,5----7,5-- 7,5
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,5-------- 7,5

Söpte Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )3723

KIADÁSOK -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Szentgotthárd Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

3823

KIADÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Bakonybél Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

3923

KIADÁSOK -- -- -- 170,0----170,0-- 170,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 170,0----170,0-- 170,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 170,0----170,0-- 170,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 170,0-------- 170,0

Városlőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

4023

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Kemecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

4123

KIADÁSOK -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Ózd Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )4223

KIADÁSOK -- -- -- 10,6----10,6-- 10,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,6----10,6-- 10,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,6----10,6-- 10,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,6-------- 10,6

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

4323
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KIADÁSOK -- -- -- 4,0----4,0-- 4,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4,0----4,0-- 4,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,0-------- 4,0

Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

4423

KIADÁSOK -- -- -- 22,5----22,5-- 22,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 22,5----22,5-- 22,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 22,5----22,5-- 22,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22,5-------- 22,5

Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

4523

KIADÁSOK -- -- -- 22,5----22,5-- 22,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 22,5----22,5-- 22,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 22,5----22,5-- 22,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22,5-------- 22,5

Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

24

KIADÁSOK -- -- -- 59,6----59,6-- 59,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 59,6----59,6-- 59,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 59,6----59,6-- 59,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 59,6-------- 59,6

    Blaha Lujza tér rendezésének támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek 
és szolgáltatások )

25

KIADÁSOK -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 000,0----1 000,0-- 1 000,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 000,0-------- 1 000,0

    Pálmajor Község feladatainak támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )26

KIADÁSOK -- -- -- 1,0----1,0-- 1,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,0----1,0-- 1,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1,0----1,0-- 1,0

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

    Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 07142 Köztemető fenntartás )27

KIADÁSOK -- -- -- 105,6----105,6-- 105,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 105,6----105,6-- 105,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 105,6----105,6-- 105,6
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2019. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 105,6-------- 105,6

Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )28

KIADÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása ( 06255 Nappali szociális ellátás )29

KIADÁSOK -- -- -- 213,9----213,9-- 213,9

1 Működési költségvetés -- -- -- 213,9----213,9-- 213,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 213,9----213,9-- 213,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 213,9-------- 213,9

Aszófő Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

130

KIADÁSOK -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )230

KIADÁSOK -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 400,0----400,0-- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 400,0-------- 400,0

Balatoncsicsó Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )330

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Balatonszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

430

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Berhida Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

530

KIADÁSOK -- -- -- 42,1----42,1-- 42,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 42,1----42,1-- 42,1
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 42,1----42,1-- 42,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 42,1-------- 42,1

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata feladatainak támogatása ( 05212 Házi 
gyermekorvosi szolgálat )

630

KIADÁSOK -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 350,0----350,0-- 350,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 350,0-------- 350,0

Kastélyosdombó Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

730

KIADÁSOK -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,0----25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,0-------- 25,0

Káva Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

830

KIADÁSOK -- -- -- 76,5----76,5-- 76,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 76,5----76,5-- 76,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 76,5----76,5-- 76,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 76,5-------- 76,5

Mencshely Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

930

KIADÁSOK 15,0 -- -- 5,0----5,0-- 5,0

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- 5,0----5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- 5,0----5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- 5,0-------- 5,0

Óbudavár Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1030

KIADÁSOK 25,0 -- -- 14,1----14,1-- 14,1

2 Felhalmozási költségvetés 25,0 -- -- 14,1----14,1-- 14,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0 -- -- 14,1----14,1-- 14,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25,0 -- -- 14,1-------- 14,1

Ócsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1130

KIADÁSOK -- -- -- 35,0----35,0-- 35,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 35,0----35,0-- 35,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 35,0----35,0-- 35,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 35,0-------- 35,0
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Pánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1230

KIADÁSOK -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Pécsely Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 04101 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés )1330

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Ráckeve Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1430

KIADÁSOK 169,0 -- -- 155,0----155,0-- 155,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 155,0----155,0-- 155,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 155,0----155,0-- 155,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 155,0-------- 155,0

2 Felhalmozási költségvetés 169,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 169,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 169,0 -- -- ---------- --

Rákócziújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1530

KIADÁSOK -- -- -- 20,6----20,6-- 20,6

1 Működési költségvetés -- -- -- 20,6----20,6-- 20,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 20,6----20,6-- 20,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,6-------- 20,6

Sárazsadány Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1630

KIADÁSOK -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 20,0----20,0-- 20,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 20,0-------- 20,0

Sarkad Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1730

KIADÁSOK -- -- -- 17,3----17,3-- 17,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 17,3----17,3-- 17,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 17,3----17,3-- 17,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 17,3-------- 17,3

Szakony Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )1830
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KIADÁSOK -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 12,0----12,0-- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 12,0-------- 12,0

Szarvaskő Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )1930

KIADÁSOK -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 300,0----300,0-- 300,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 300,0-------- 300,0

Szászberek Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

2030

KIADÁSOK -- -- -- 4,7----4,7-- 4,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4,7----4,7-- 4,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,7----4,7-- 4,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,7-------- 4,7

Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2130

KIADÁSOK -- -- -- 5,0----5,0-- 5,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0----5,0-- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0----5,0-- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

Szerencs Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2230

KIADÁSOK -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,0----200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,0-------- 200,0

Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )2330

KIADÁSOK -- -- -- 1 300,0----1 300,0-- 1 300,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 300,0----1 300,0-- 1 300,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 300,0----1 300,0-- 1 300,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 300,0-------- 1 300,0

Tiszavárkony Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2430

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 belülre -- -- -- 6,0-------- 6,0
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Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatása ( 075 Máshová nem sorolt 
településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

31

KIADÁSOK -- -- -- 1 050,0----1 050,0-- 1 050,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 050,0----1 050,0-- 1 050,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 050,0----1 050,0-- 1 050,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 050,0-------- 1 050,0

Szár Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai 
)

32

KIADÁSOK -- -- -- 30,4----30,4-- 30,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,4----30,4-- 30,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,4----30,4-- 30,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,4-------- 30,4

Szank Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 08111 Sportintézmények, sportlétesítmények 
szolgáltatásai )

33

KIADÁSOK -- -- -- 127,0----127,0-- 127,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 127,0----127,0-- 127,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 127,0----127,0-- 127,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 127,0-------- 127,0

Az Abasári Vízműtelep területén belül és kívül szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, engedélyeztetése és 
kisajátítása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

34

KIADÁSOK -- -- -- 59,3----59,3-- 59,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 59,3----59,3-- 59,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 59,3----59,3-- 59,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 59,3-------- 59,3

A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )35

KIADÁSOK -- -- -- 1 579,0----1 579,0-- 1 579,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 579,0----1 579,0-- 1 579,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 579,0----1 579,0-- 1 579,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 579,0-------- 1 579,0

Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű hasznosítása tervezési és engedélyeztetési 
feladatainak támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

36

KIADÁSOK -- -- -- 24,1----24,1-- 24,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 24,1----24,1-- 24,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 24,1----24,1-- 24,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 24,1-------- 24,1

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja ( 01114 Helyi önkormányzatok )37

KIADÁSOK -- -- -- 22 469,0--20 861,21 608,6-- 22 469,8
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1 Működési költségvetés -- -- -- 22 469,0--20 861,21 608,6-- 22 469,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 22 469,0--20 861,21 608,6-- 22 469,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22 469,0-------- 22 469,8

Barabás Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

138

KIADÁSOK -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 31,1-------- 31,1

Tiszaadony Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

238

KIADÁSOK -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 31,1-------- 31,1

Tiszaszalka Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

338

KIADÁSOK -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 31,1----31,1-- 31,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 31,1-------- 31,1

Tiszavid Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

438

KIADÁSOK -- -- -- 18,2----18,2-- 18,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 18,2----18,2-- 18,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 18,2----18,2-- 18,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 18,2-------- 18,2

Vásárosnamény Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, 
csatornarendszer működtetése, utcák tisztántartása )

538

KIADÁSOK -- -- -- 29,9----29,9-- 29,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 29,9----29,9-- 29,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 29,9----29,9-- 29,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29,9-------- 29,9

Garbolc Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

638

KIADÁSOK -- -- -- 9,9----9,9-- 9,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 9,9----9,9-- 9,9
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 9,9----9,9-- 9,9

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

Gyügye Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

738

KIADÁSOK -- -- -- 29,4----29,4-- 29,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 29,4----29,4-- 29,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 29,4----29,4-- 29,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 29,4-------- 29,4

Kisszekeres Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

838

KIADÁSOK -- -- -- 25,9----25,9-- 25,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25,9----25,9-- 25,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 25,9----25,9-- 25,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,9-------- 25,9

Kölcse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

938

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Nábrád Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

1038

KIADÁSOK -- -- -- 26,8----26,8-- 26,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 26,8----26,8-- 26,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 26,8----26,8-- 26,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 26,8-------- 26,8

Nagyszekeres Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, 
csatornarendszer működtetése, utcák tisztántartása )

1138

KIADÁSOK -- -- -- 15,4----15,4-- 15,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,4----15,4-- 15,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,4----15,4-- 15,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,4-------- 15,4

Nemesborzova Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1238

KIADÁSOK -- -- -- 7,5----7,5-- 7,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,5----7,5-- 7,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,5----7,5-- 7,5
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,5-------- 7,5

Olcsvaapáti Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

1338

KIADÁSOK -- -- -- 26,4----26,4-- 26,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 26,4----26,4-- 26,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 26,4----26,4-- 26,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 26,4-------- 26,4

Panyola Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1438

KIADÁSOK -- -- -- 24,4----24,4-- 24,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 24,4----24,4-- 24,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 24,4----24,4-- 24,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 24,4-------- 24,4

Sonkád Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1538

KIADÁSOK -- -- -- 26,8----26,8-- 26,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 26,8----26,8-- 26,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 26,8----26,8-- 26,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 26,8-------- 26,8

Szamosbecs Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

1638

KIADÁSOK -- -- -- 16,6----16,6-- 16,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 16,6----16,6-- 16,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 16,6----16,6-- 16,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,6-------- 16,6

Szamosújlak Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

1738

KIADÁSOK -- -- -- 23,4----23,4-- 23,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 23,4----23,4-- 23,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 23,4----23,4-- 23,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 23,4-------- 23,4

Pátyod Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1838

KIADÁSOK -- -- -- 28,2----28,2-- 28,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 28,2----28,2-- 28,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 28,2----28,2-- 28,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 28,2-------- 28,2
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Rápolt Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 1412 Szemétbegyűjtés és lerakás, csatornarendszer 
működtetése, utcák tisztántartása )

1938

KIADÁSOK -- -- -- 16,6----16,6-- 16,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 16,6----16,6-- 16,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 16,6----16,6-- 16,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,6-------- 16,6

Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása ( 075 Máshová nem sorolt 
településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

39

KIADÁSOK -- -- -- 2 661,0----2 661,0-- 2 661,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 661,0----2 661,0-- 2 661,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 661,0----2 661,0-- 2 661,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 661,0-------- 2 661,0

Önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása ( X 1231 )40

Bajna Község feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )140

KIADÁSOK -- -- -- 13,8----13,8-- 13,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 13,8----13,8-- 13,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 13,8----13,8-- 13,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 13,8-------- 13,8

Börcs Község feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és 
szolgáltatások )

240

KIADÁSOK -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 44,0----44,0-- 44,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 44,0-------- 44,0

Dunapataj Nagyközség feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )340

KIADÁSOK -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 120,0----120,0-- 120,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 120,0-------- 120,0

Kaposmérő Község feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )440

KIADÁSOK -- -- -- 50,6----50,6-- 50,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,6----50,6-- 50,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,6----50,6-- 50,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,6-------- 50,6

Magyarnándor Község feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

540
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KIADÁSOK -- -- -- 24,0----24,0-- 24,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 24,0----24,0-- 24,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 24,0----24,0-- 24,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 24,0-------- 24,0

Nekézseny Község feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

640

KIADÁSOK -- -- -- 66,4----66,4-- 66,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 66,4----66,4-- 66,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 66,4----66,4-- 66,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 66,4-------- 66,4

Rákóczifalva Város feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi 
tevékenységek és szolgáltatások )

740

KIADÁSOK -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 100,0----100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 100,0-------- 100,0

Tiszatelek Község feladatainak támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )840

KIADÁSOK -- -- -- 132,4----132,4-- 132,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 132,4----132,4-- 132,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 132,4----132,4-- 132,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 132,4-------- 132,4

Újhartyán Város feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek 
és szolgáltatások )

940

KIADÁSOK -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 75,0----75,0-- 75,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 75,0-------- 75,0

Ajaki lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

141

KIADÁSOK -- -- -- 9,1----9,1-- 9,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 9,1----9,1-- 9,1

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 9,1-------- 9,1

Dombrádi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

241

KIADÁSOK -- -- -- 0,8----0,8-- 0,8

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,8----0,8-- 0,8
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,8----0,8-- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,8-------- 0,8

Gemzsei lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

341

KIADÁSOK -- -- -- 1,2----1,2-- 1,2

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1,2----1,2-- 1,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,2-------- 1,2

Gyulaházai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

441

KIADÁSOK -- -- -- 4,2----4,2-- 4,2

1 Működési költségvetés -- -- -- 4,2----4,2-- 4,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4,2----4,2-- 4,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4,2-------- 4,2

Kántorjánosi településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

541

KIADÁSOK -- -- -- 2,5----4,5-- 4,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 2,5----4,5-- 4,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2,5----4,5-- 4,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2,5-------- 4,5

Kisvárda településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

641

KIADÁSOK -- -- -- ------2,9-- 2,9

1 Működési költségvetés -- -- -- ------2,9-- 2,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ------2,9-- 2,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2,9

Mátészalka településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

741

KIADÁSOK -- -- -- 3,8----3,8-- 3,8

1 Működési költségvetés -- -- -- 3,8----3,8-- 3,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3,8----3,8-- 3,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,8-------- 3,8

Nyírkarász településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

841

KIADÁSOK -- -- -- 16,3----16,3-- 16,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 16,3----16,3-- 16,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 16,3----16,3-- 16,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 16,3-------- 16,3

Nyírkáta településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

941

KIADÁSOK -- -- -- 8,4----8,4-- 8,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 8,4----8,4-- 8,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 8,4----8,4-- 8,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,4-------- 8,4

Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

1041

KIADÁSOK -- -- -- 0,6----1,4-- 1,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,6----1,4-- 1,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,6----1,4-- 1,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,6-------- 1,4

Pap településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

1141

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 belülre -- -- -- 6,0-------- 6,0

Porcsalma településen lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

1241

KIADÁSOK -- -- -- 1,3----1,3-- 1,3

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1,3----1,3-- 1,3

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

Rétközberencsi lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

1341

KIADÁSOK -- -- -- 7,5----7,5-- 7,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 7,5----7,5-- 7,5

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,5-------- 7,5

Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

1441

KIADÁSOK -- -- -- 1,5----1,5-- 1,5

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

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,5-------- 1,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

1541

KIADÁSOK -- -- -- 0,5----0,5-- 0,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,5----0,5-- 0,5

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

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

Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés ( 06161 Egyéb szociális 
támogatások )

1641

KIADÁSOK -- -- -- 0,1----0,1-- 0,1

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

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

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

Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

142

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Alsószentmárton Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

242

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Bárna Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

342

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Besenyőtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

442

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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előirányzat

2019. évi 
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Boldogkőújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

542

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Borsodnádasd Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

642

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Buják Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

742

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Csány Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

842

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Csengőd Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

942

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Csörög Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1042

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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teljesítés

Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1142

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1242

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Érsekvadkert Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1342

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1442

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1542

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Jászkarajenő Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1642

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0
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Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1742

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Kazár Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

1842

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Kevermes Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

1942

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2042

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2142

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Nyírmihálydi Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2242

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0
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Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2342

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2442

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Rimóc Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2542

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2642

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Szécsény Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2742

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Tápióság Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2842

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0
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Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

2942

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

3042

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

3142

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

3242

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

3342

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

3442

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0
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Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

3542

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

3642

KIADÁSOK -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 40,0----40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 40,0-------- 40,0

Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

3742

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Pásztó Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

143

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Tiszavasvári Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági 
tevékenységek (nem bontott) )

243

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Kapuvár Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása ( 0622 Idősek bentlakásos intézményi ellátása )144

KIADÁSOK -- -- -- 540,0----540,0-- 540,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 540,0----540,0-- 540,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 540,0----540,0-- 540,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 540,0-------- 540,0
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Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és 
közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

244

KIADÁSOK -- -- -- 538,9----538,9-- 538,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 538,9----538,9-- 538,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 538,9----538,9-- 538,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 538,9-------- 538,9

Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

344

KIADÁSOK -- -- -- 169,2----169,2-- 169,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 169,2----169,2-- 169,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 169,2----169,2-- 169,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 169,2-------- 169,2

Tiszavasvári Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, 
alagutak üzemeltetése )

444

KIADÁSOK -- -- -- 310,0----310,0-- 310,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 310,0----310,0-- 310,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 310,0----310,0-- 310,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 310,0-------- 310,0

Újszász Városi Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

544

KIADÁSOK -- -- -- 200,1----200,1-- 200,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 200,1----200,1-- 200,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 200,1----200,1-- 200,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 200,1-------- 200,1

Ceglédbercel Község feladatainak támogatása ( 0622 Idősek bentlakásos intézményi ellátása )145

KIADÁSOK -- -- -- 90,0----90,0-- 90,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 90,0----90,0-- 90,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 90,0----90,0-- 90,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 90,0-------- 90,0

Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )245

KIADÁSOK 700,0 -- -- 700,0----700,0-- 700,0

1 Működési költségvetés 700,0 -- -- 700,0----700,0-- 700,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 700,0 -- -- 700,0----700,0-- 700,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 700,0 -- -- 700,0-------- 700,0

Füzesabony Város feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )345

KIADÁSOK -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 150,0----150,0-- 150,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 150,0-------- 150,0

Karcag Város kulturális feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )445

KIADÁSOK -- -- -- 1 108,1----1 108,1-- 1 108,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 108,1----1 108,1-- 1 108,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 108,1----1 108,1-- 1 108,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 108,1-------- 1 108,1

Karcag Város fejlesztési feladatainak előkészítése ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )545

KIADÁSOK -- -- -- 72,8----72,8-- 72,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 72,8----72,8-- 72,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 72,8----72,8-- 72,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 72,8-------- 72,8

Körmend Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )645

KIADÁSOK -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 30,0----30,0-- 30,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 30,0-------- 30,0

Lasztonya Község feladatainak támogatása ( 08126 Közösségi-művelődési tevékenységek )745

KIADÁSOK -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0----15,0-- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

Máriakálnok Község feladatainak támogatása ( 0114 Máshova nem sorolható törvényhozó és végrehajtó szervek, 
pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek a külföldi segélyen k )

845

KIADÁSOK -- -- -- 35,5----35,5-- 35,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 35,5----35,5-- 35,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 35,5----35,5-- 35,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 35,5-------- 35,5

Nagyrábé Nagyközség feladatainak támogatása ( 0114 Máshova nem sorolható törvényhozó és végrehajtó szervek, 
pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek a külföldi segélyen k )

945

KIADÁSOK -- -- -- 14,4----14,4-- 14,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 14,4----14,4-- 14,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 14,4----14,4-- 14,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 14,4-------- 14,4

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása ( 14121 
Szennyvízelvezetés- és kezelés )

47

KIADÁSOK -- -- -- 25,7----25,7-- 25,7
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1 Működési költségvetés -- -- -- 25,7----25,7-- 25,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 25,7----25,7-- 25,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 25,7-------- 25,7

Budakeszi város útfelújításának támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )48

KIADÁSOK -- -- -- 55,0----55,0-- 55,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 55,0----55,0-- 55,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 55,0----55,0-- 55,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 55,0-------- 55,0

Tiszabercel községben a Folyóvíz Program megvalósítása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )49

KIADÁSOK -- -- -- 161,8----161,8-- 161,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 161,8----161,8-- 161,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 161,8----161,8-- 161,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 161,8-------- 161,8

Badacsonytomaj útrekonstrukciójának támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )50

KIADÁSOK -- -- -- 465,5----465,5-- 465,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 465,5----465,5-- 465,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 465,5----465,5-- 465,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 465,5-------- 465,5

Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel összefüggő kisajátítási költségek támogatása ( 075 Máshová nem 
sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

151

KIADÁSOK -- -- -- 326,8----326,8-- 326,8

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 326,8----326,8-- 326,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 326,8----326,8-- 326,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 326,8-------- 326,8

Csokvaomány Község működési feladatainak támogatása ( 0114 Máshova nem sorolható törvényhozó és végrehajtó 
szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek a külföldi segélyen k )

251

KIADÁSOK -- -- -- 15,5----15,5-- 15,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 15,5----15,5-- 15,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 15,5----15,5-- 15,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,5-------- 15,5

Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

351

KIADÁSOK -- -- -- ------200,0-- 200,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------200,0-- 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------200,0-- 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 200,0

Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )451
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előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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IX.  fejezet
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Fejezeti 
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módosítás

Intézményi 
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KIADÁSOK -- -- -- ------309,4-- 309,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------309,4-- 309,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------309,4-- 309,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 309,4

Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és Könyvtár létrehozásának előkészítése ( 08121 Könyvtári tevékenység )551

KIADÁSOK -- -- -- ------434,4-- 434,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------434,4-- 434,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------434,4-- 434,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 434,4

Körmend város működési feladatainak támogatása ( 0114 Máshova nem sorolható törvényhozó és végrehajtó 
szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek a külföldi segélyen k )

651

KIADÁSOK -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 50,0----50,0-- 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

Mád község út- és járdafelújítás támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )751

KIADÁSOK -- -- -- ------100,0-- 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------100,0-- 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------100,0-- 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 100,0

Mende községben ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésének támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-
védelem )

851

KIADÁSOK -- -- -- ------294,1-- 294,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------294,1-- 294,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------294,1-- 294,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 294,1

Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok II. ütemének támogatása ( 075 Máshová nem 
sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

951

KIADÁSOK -- -- -- ------1 523,4-- 1 523,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------1 523,4-- 1 523,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------1 523,4-- 1 523,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 523,4

Rákóczifalva város működési feladatainak támogatása ( 0114 Máshova nem sorolható törvényhozó és végrehajtó 
szervek, pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek a külföldi segélyen k )

1051

KIADÁSOK -- -- -- 28,0----28,0-- 28,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 28,0----28,0-- 28,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 28,0----28,0-- 28,0
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 28,0-------- 28,0

Sáta község működési feladatainak támogatása ( 0114 Máshova nem sorolható törvényhozó és végrehajtó szervek, 
pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek a külföldi segélyen k )

1151

KIADÁSOK -- -- -- 22,3----22,3-- 22,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 22,3----22,3-- 22,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 22,3----22,3-- 22,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22,3-------- 22,3

Tolnanémedi község külterületi út felújításának támogatása ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak 
üzemeltetése )

1251

KIADÁSOK -- -- -- ------25,0-- 25,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------25,0-- 25,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------25,0-- 25,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 25,0

Vajta község működési feladatainak támogatása ( 0114 Máshova nem sorolható törvényhozó és végrehajtó szervek, 
pénzügyi és költségvetési tevékenységek, külügyek a külföldi segélyen k )

1351

KIADÁSOK -- -- -- 7,3----7,3-- 7,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 7,3----7,3-- 7,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 7,3----7,3-- 7,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 7,3-------- 7,3

Balatonudvari Községben szennyvízcsatorna kiépítésének támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )152

KIADÁSOK -- -- -- ------18,4-- 18,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------18,4-- 18,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------18,4-- 18,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 18,4

Fehérvárcsurgó Községben vízelvezető rendszer kiépítésének támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-
védelem )

252

KIADÁSOK -- -- -- ------77,1-- 77,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------77,1-- 77,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------77,1-- 77,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 77,1

Görgeteg Községben új ivóvíz kút létesítésének támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )352

KIADÁSOK -- -- -- ------23,9-- 23,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------23,9-- 23,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------23,9-- 23,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 23,9

Kaposszerdahely Község szennyvízkezelési problémájának támogatása ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )452

KIADÁSOK -- -- -- ------6,0-- 6,0
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törvényi 

módosított 
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módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------6,0-- 6,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------6,0-- 6,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 6,0

Kelebia Községben új ivóvíz kút létesítésének támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )552

KIADÁSOK -- -- -- ------28,3-- 28,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------28,3-- 28,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------28,3-- 28,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 28,3

Körösszegapáti Nagyközségben új ivóvíz kút létesítésének támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-
védelem )

652

KIADÁSOK -- -- -- ------68,0-- 68,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------68,0-- 68,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------68,0-- 68,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 68,0

Regéc Község ivóvízellátásának tervezési feladatainak támogatása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-
védelem )

752

KIADÁSOK -- -- -- ------40,0-- 40,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------40,0-- 40,0

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 40,0

Zalaköveskút Község ivóvízellátásának biztosítása ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )852

KIADÁSOK -- -- -- ------22,2-- 22,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ------22,2-- 22,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ------22,2-- 22,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 22,2

2018. évi előirányzatok I ( X 1231 )60

Polgármesteri illetmény támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )160

KIADÁSOK 3 128,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 3 128,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 128,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 128,4 -- -- ---------- --

Óvodaműködtetési támogatás ( 04102 Iskoláskorúk általános iskolai oktatása )260

KIADÁSOK 23 227,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 23 227,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23 227,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 23 227,7 -- -- ---------- --
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A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, 
szociális és jóléti szolgáltatások )

360

KIADÁSOK 3 327,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 3 327,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 327,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 327,0 -- -- ---------- --

Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

460

KIADÁSOK 3 251,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 3 251,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 251,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 251,5 -- -- ---------- --

Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása 
( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

560

KIADÁSOK 791,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 791,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 791,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 791,4 -- -- ---------- --

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

660

KIADÁSOK 10 260,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 10 260,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10 260,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10 260,2 -- -- ---------- --

Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

760

KIADÁSOK 692,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 692,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 692,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 692,2 -- -- ---------- --

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

860

KIADÁSOK 690,8 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 690,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 690,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 690,8 -- -- ---------- --
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Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása ( 08129 Egyéb kulturális 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

960

KIADÁSOK 2 061,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 2 061,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 061,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 061,5 -- -- ---------- --

Színházművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )1060

KIADÁSOK 9 738,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 9 738,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 9 738,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 9 738,0 -- -- ---------- --

Táncművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )1160

KIADÁSOK 182,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 182,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 182,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 182,9 -- -- ---------- --

Zeneművészeti szervezetek támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )1260

KIADÁSOK 2 939,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 2 939,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 939,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 939,7 -- -- ---------- --

A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának újraépítése érdekében Karcag Városi Önkormányzat 
támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

1360

KIADÁSOK 554,1 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 554,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 554,1 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 554,1 -- -- ---------- --

Kistarcsai Emlékhely és Könyvtár létrehozása a kommunista diktatúra idején internáló- és 
kényszermunkatáborként, illetve hadifogolytáborként működtetett létesítmények egykori helyszínén ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

1460

KIADÁSOK 184,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 184,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 184,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 184,5 -- -- ---------- --

A vörösberényi kolostor-együttessel kapcsolatos feladatok támogatása ( 08128 Műemlékvédelem )1560

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Abádszalók Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1660

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Balatonkenese Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1760

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Balmazújváros Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1860

KIADÁSOK 167,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 167,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 167,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 167,0 -- -- ---------- --

Berekfürdő Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1960

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Bocska Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2060

KIADÁSOK 3,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 -- -- ---------- --

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

Bodmér Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2160

KIADÁSOK 18,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 18,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 18,9 -- -- ---------- --

Budapest II. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2260

KIADÁSOK 200,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 200,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 200,0 -- -- ---------- --
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Budapest V. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2360

KIADÁSOK 1 627,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 627,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 627,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 627,9 -- -- ---------- --

Budapest XX. kerület feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2460

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,0 -- -- ---------- --

Cegléd Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2560

KIADÁSOK 500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 500,0 -- -- ---------- --

Csákvár Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2660

KIADÁSOK 348,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 348,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 348,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 348,2 -- -- ---------- --

Döge Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2760

KIADÁSOK 135,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 135,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 135,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 135,0 -- -- ---------- --

Érsekvadkert Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2860

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Felsőpetény Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2960

KIADÁSOK 30,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,8 -- -- ---------- --

Füzesgyarmat Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3060

KIADÁSOK 60,0 -- -- ---------- --
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2 Felhalmozási költségvetés 60,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 60,0 -- -- ---------- --

Harkány Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3160

KIADÁSOK 1 000,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,0 -- -- ---------- --

Hosszúpereszteg Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3260

KIADÁSOK 7,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 7,0 -- -- ---------- --

Kemecse Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3360

KIADÁSOK 233,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 233,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 233,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 233,8 -- -- ---------- --

Kunszentmiklós Város feladatainak támogatása II. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3460

KIADÁSOK 250,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 250,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 250,0 -- -- ---------- --

Mád község feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3560

KIADÁSOK 300,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 300,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

Mélykút Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3660

KIADÁSOK 380,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 380,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 380,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 380,0 -- -- ---------- --

Mikosszéplak Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3760

KIADÁSOK 3,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 -- -- ---------- --
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3,0 -- -- ---------- --

Monor Város feladatainak támogatása III. ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3860

KIADÁSOK 169,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 169,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 169,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 169,9 -- -- ---------- --

Monostorpályi Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3960

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Nyírbogát Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4060

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Pécel Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4160

KIADÁSOK 250,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 250,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 250,0 -- -- ---------- --

Péteri Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4260

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Tarpa Nagyközség feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4360

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Tiborszállás Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4460

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Vajta Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4560
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KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Velence Város feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )4660

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --

Abasár település vízrendezési feladatainak megvalósítása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4760

KIADÁSOK 171,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 171,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 171,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 171,9 -- -- ---------- --

Hermina Garázs előkészítésével kapcsolatos feladatok támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4860

KIADÁSOK 173,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 173,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 173,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 173,0 -- -- ---------- --

Abaújvár Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4960

KIADÁSOK 25,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25,0 -- -- ---------- --

Albertirsa Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

5060

KIADÁSOK 17,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 17,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 17,5 -- -- ---------- --

Atkár Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5160

KIADÁSOK 56,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 56,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 -- -- ---------- --
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 56,0 -- -- ---------- --

Baja Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5260

KIADÁSOK 80,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 80,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 80,0 -- -- ---------- --

Bajna Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5360

KIADÁSOK 40,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 40,0 -- -- ---------- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40,0 -- -- ---------- --

Bakonybánk Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5460

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Bánhorváti Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5560

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Bihartorda Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5660

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Bodrogkeresztúr Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5760

KIADÁSOK 65,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 65,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 65,0 -- -- ---------- --

Bokod Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )5860

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --
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2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Borzavár Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

5960

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

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

Bököny Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )6060

KIADÁSOK 18,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 18,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 18,0 -- -- ---------- --

Budapest II. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6160

KIADÁSOK 21,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 21,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 21,5 -- -- ---------- --

Budapest IV. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6260

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Budapest IX. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6360

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Budapest X. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6460

KIADÁSOK 61,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 61,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61,0 -- -- ---------- --
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 61,0 -- -- ---------- --

Budapest XI. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6560

KIADÁSOK 72,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 72,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 72,5 -- -- ---------- --

Budapest XV. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6660

KIADÁSOK 78,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 78,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 78,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 78,0 -- -- ---------- --

Budapest XVII. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6760

KIADÁSOK 11,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 11,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 11,0 -- -- ---------- --

Budapest XXII. kerület  fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6860

KIADÁSOK 81,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 81,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 81,0 -- -- ---------- --

Cserkeszőlő Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

6960

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Csévharaszt Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7060

KIADÁSOK 4,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4,8 -- -- ---------- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4,8 -- -- ---------- --
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Csorna Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7160

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Csökmő Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7260

KIADÁSOK 14,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 14,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14,0 -- -- ---------- --

Dánszentmiklós Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7360

KIADÁSOK 11,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 11,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,7 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 11,7 -- -- ---------- --

Dóc Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7460

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Egyed Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7560

KIADÁSOK 3,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 -- -- ---------- --

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

Egyek Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

7660

KIADÁSOK 7,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 7,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 7,8 -- -- ---------- --

Értény Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7760

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Fedémes Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

7860

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Felsőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )7960

KIADÁSOK 95,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 95,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 95,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 95,0 -- -- ---------- --

Felsőszenterzsébet Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8060

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

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

Gomba Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8160

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Gyömrő Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8260

KIADÁSOK 70,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 70,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 70,0 -- -- ---------- --

Gyöngyösfalu Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8360

KIADÁSOK 25,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 25,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 25,0 -- -- ---------- --

Győrság Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8460

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Hajdúszovát Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8560

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Hernád Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8660

KIADÁSOK 4,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4,5 -- -- ---------- --

Hunyadfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8760

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

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

Jásd Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8860

KIADÁSOK 30,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,5 -- -- ---------- --

Kapospula Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

8960

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Kemestaródfa Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9060

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --
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Kisszállás  Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9160

KIADÁSOK 56,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 56,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 56,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 56,0 -- -- ---------- --

Kunadacs  Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9260

KIADÁSOK 1,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1,5 -- -- ---------- --

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

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

Kuncsorba Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9360

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Magyarföld Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9460

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

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

Mátraverebély Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9560

KIADÁSOK 90,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 90,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 90,0 -- -- ---------- --

Mikepércs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9660

KIADÁSOK 38,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 38,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 38,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban
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2019. évi 
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módosítás
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módosított 
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Monorierdő Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9760

KIADÁSOK 6,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 6,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,7 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 6,7 -- -- ---------- --

Nagycserkesz Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9860

KIADÁSOK 49,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 49,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 49,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 49,9 -- -- ---------- --

Nagykálló Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

9960

KIADÁSOK 24,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 24,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 24,0 -- -- ---------- --

2018. évi előirányzatok II ( X 1231 )61

Nagyveleg Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

161

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Naszály Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )261

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Nyíradony Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

361

KIADÁSOK 37,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 37,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 37,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 37,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Örményes Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

461

KIADÁSOK 13,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 13,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 13,0 -- -- ---------- --

Páhi  Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )561

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Páli Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )661

KIADÁSOK 2,0 -- -- ---------- --

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

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 -- -- ---------- --

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

Rábapordány Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

761

KIADÁSOK 3,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,0 -- -- ---------- --

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

Radostyán Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

861

KIADÁSOK 5,5 -- -- ---------- --

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

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

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

Ragály Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )961

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

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

Rajka Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1061

KIADÁSOK 22,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 22,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22,8 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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IX.  fejezet
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 22,8 -- -- ---------- --

Ramocsa Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

1161

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

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

Sajókaza Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

1261

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

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

Sajóvelezd Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1361

KIADÁSOK 11,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 11,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 11,0 -- -- ---------- --

Sóskút Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1461

KIADÁSOK 80,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 80,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 80,0 -- -- ---------- --

Szászberek Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1561

KIADÁSOK 16,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 16,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16,5 -- -- ---------- --

Szentdomonkos Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1661

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Szijártóháza Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

1761

KIADÁSOK 8,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 8,0 -- -- ---------- --

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

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

Szob Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1861

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Szulok Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )1961

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Tab Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2061

KIADÁSOK 119,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 119,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 119,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 119,8 -- -- ---------- --

Tarhos Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2161

KIADÁSOK 90,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 90,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 90,0 -- -- ---------- --

Tárkány Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 
)

2261

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Tatárszentgyörgy Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2361

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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Intézményi 
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Téglás Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2461

KIADÁSOK 39,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 39,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 39,0 -- -- ---------- --

Tiszainoka Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2561

KIADÁSOK 12,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 12,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 12,0 -- -- ---------- --

Tiszavárkony Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2661

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Tolcsva Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2761

KIADÁSOK 80,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 80,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 80,0 -- -- ---------- --

Újlengyel Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

2861

KIADÁSOK 11,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 11,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 11,9 -- -- ---------- --

Újtikos Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2961

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Vajta Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3061

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosítás

Intézményi 
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módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Vásárosnamény Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3161

KIADÁSOK 13,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 13,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 13,0 -- -- ---------- --

Völcsej Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3261

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Zádorfalva Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3361

KIADÁSOK 9,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 9,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9,0 -- -- ---------- --

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

Zagyvarékas Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3461

KIADÁSOK 16,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 16,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 16,0 -- -- ---------- --

Zirc Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )3561

KIADÁSOK 75,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 75,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 75,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 75,0 -- -- ---------- --

Kenderes Város Önkormányzata tulajdonában álló egyes ingatlanok felújításának támogatása ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

3661

KIADÁSOK 1 200,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 200,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 200,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 200,5 -- -- ---------- --

Kecskemét Megyei Jogú Város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )3761
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millió forintban
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előirányzat

Kormány 
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Fejezeti 

hatáskörű 
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Intézményi 

hatáskörű 
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2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 75,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 75,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 75,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 75,5 -- -- ---------- --

Pécs Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

3861

KIADÁSOK 38,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 38,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 38,0 -- -- ---------- --

Székesfehérvár Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák 
tevékenységei és szolgáltatásai )

3961

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Szolnok Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

4061

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kulturális fejlesztési feladatainak támogatása ( 08129 Egyéb 
kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

4161

KIADÁSOK 425,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 185,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 185,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 185,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 240,3 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 240,3 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 240,3 -- -- ---------- --

Bicske Város Önkormányzata hivatali épület beruházásának támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

4261

KIADÁSOK 100,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 100,0 -- -- ---------- --
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Csólyospálos Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

4361

KIADÁSOK 32,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 32,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32,0 -- -- ---------- --

Fülöpszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

4461

KIADÁSOK 42,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 42,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 42,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 42,5 -- -- ---------- --

Gátér Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )4561

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Jakabszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

4661

KIADÁSOK 35,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 35,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 35,0 -- -- ---------- --

Kömpöc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )4761

KIADÁSOK 24,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 24,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 24,5 -- -- ---------- --

Nyárlőrinc Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások 
)

4861

KIADÁSOK 45,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 45,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 45,0 -- -- ---------- --

Pálmonostora Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

4961

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --
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2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Tiszaug Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )5061

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )5161

KIADÁSOK 581,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 581,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 581,5 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 581,5 -- -- ---------- --

Csokvaomány Község Önkormányzata konyha korszerűsítésének és útfelújítási feladatainak támogatása ( 07141 
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )

5261

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Normafa Park beruházás 2017. évi üteméhez kapcsolódó egyes kisajátítási költségek támogatása ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

5361

KIADÁSOK 525,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 525,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 525,7 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 525,7 -- -- ---------- --

Budapest X. kerület, Hős utca 15/A-B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

5461

KIADÁSOK 2 100,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 100,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 100,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 100,0 -- -- ---------- --

Tomajmonostora Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )5561

KIADÁSOK 65,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 65,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 65,0 -- -- ---------- --

Tiszaszőlős Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )5661
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 60,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 60,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 60,0 -- -- ---------- --

Tiszaörs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )5761

KIADÁSOK 71,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 71,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 71,2 -- -- ---------- --

Tiszaszentimre Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )5861

KIADÁSOK 70,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 70,3 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,3 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 70,3 -- -- ---------- --

Tiszaigar Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 0714 Egyéb lakás- és kommunális szolgáltatások )5961

KIADÁSOK 44,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 44,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 44,0 -- -- ---------- --

Tiszaderzs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )6061

KIADÁSOK 60,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 60,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 60,0 -- -- ---------- --

Budapest III. kerület parkfejlesztések támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )6161

KIADÁSOK 470,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 470,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 470,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 470,0 -- -- ---------- --

Mezőcsát Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )6261

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

Ónod Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )6361

KIADÁSOK 15,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 15,0 -- -- ---------- --
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 15,0 -- -- ---------- --

Tiszabábolna Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )6461

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem 
részesült pályázatok támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )

6561

KIADÁSOK 17 894,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 17 894,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 894,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 17 894,5 -- -- ---------- --

Nagykőrös Város feladatellátásának támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )6661

KIADÁSOK 600,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 600,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 600,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 600,0 -- -- ---------- --

Borsodgeszt Község feladatellátásának támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )6761

KIADÁSOK 50,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 50,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 50,0 -- -- ---------- --

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek 
(nem bontott) )

6861

KIADÁSOK 2 911,8 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 2 911,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 911,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 911,8 -- -- ---------- --

Pécs Megyei Jogú Város feladatainak támogatása II. ütem ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )6961

KIADÁSOK 3 000,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 3 000,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 000,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 000,0 -- -- ---------- --

A szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás ( 01119 Törvényhozó 
és végrehajtó szervek (nem bontott) )

7061

KIADÁSOK 179,7 -- -- ---------- --
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1 Működési költségvetés 179,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 179,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 179,7 -- -- ---------- --

Bölcsődei kiegészítő támogatás ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )7161

KIADÁSOK 5 777,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 5 777,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 777,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 777,2 -- -- ---------- --

Csanádpalota Város működési feladatainak támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )7261

KIADÁSOK 72,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 72,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 72,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 72,7 -- -- ---------- --

Nemzetiségi pótlék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )7361

KIADÁSOK 97,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 97,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 97,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 97,9 -- -- ---------- --

A Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti társasházi ingatlanban bekövetkezett károk 
következményeinek enyhítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )

7461

KIADÁSOK 94,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 94,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 94,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 94,2 -- -- ---------- --

Berhida Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )7561

KIADÁSOK 64,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 64,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 64,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 64,0 -- -- ---------- --

Gomba Község óvodafejlesztési feladatainak támogatása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

7661

KIADÁSOK 150,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 150,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 150,0 -- -- ---------- --

Jánoshalma Város feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )7761

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )7861

KIADÁSOK 244,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 244,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 244,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 244,0 -- -- ---------- --

Kispáli Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )7961

KIADÁSOK 71,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 71,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 71,5 -- -- ---------- --

Mezőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )8061

KIADÁSOK 32,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 32,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 32,0 -- -- ---------- --

Örkény Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )8161

KIADÁSOK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 10,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Paloznak Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )8261

KIADÁSOK 35,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 35,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 35,0 -- -- ---------- --

Sárvár Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )8361

KIADÁSOK 2 060,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 060,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 060,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 060,0 -- -- ---------- --

Székesfehérvár Megyei Jogú Város karsztakna védelembe helyezésével kapcsolatos előkészítési feladatainak 
támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

8461

KIADÁSOK 23,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 23,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 23,0 -- -- ---------- --

Szentkirályszabadja Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

8561

KIADÁSOK 107,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 107,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 107,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 107,0 -- -- ---------- --

Göd város infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó beruházási feladatok 2018. évi finanszírozása ( 07141 Város- 
és községgazdálkodási szolgáltatások )

8661

KIADÁSOK 1 333,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 333,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 333,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 333,2 -- -- ---------- --

Monor Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )8761

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5,0 -- -- ---------- --

Pécs Megyei Jogú Város közbiztonságának javítása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

8861

KIADÁSOK 135,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 135,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 135,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 135,9 -- -- ---------- --

Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 01114 Helyi önkormányzatok )8961

KIADÁSOK 391,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 391,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 391,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 391,0 -- -- ---------- --

Balmazújváros Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )9061

KIADÁSOK 498,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 498,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 498,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 498,5 -- -- ---------- --

Gönc Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )9161

KIADÁSOK 189,6 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 189,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 189,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 189,6 -- -- ---------- --

Hosszúpályi Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és 
szolgáltatásai )

9261

KIADÁSOK 40,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 40,0 -- -- ---------- --

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 40,0 -- -- ---------- --

Kőszeg Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )9361

KIADÁSOK 85,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 85,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 85,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85,8 -- -- ---------- --

Mezőkomárom Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )9461

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Mosonmagyaróvár Város fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )9561

KIADÁSOK 18,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 18,3 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,3 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 18,3 -- -- ---------- --

Muhi Község feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )9661

KIADÁSOK 16,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 16,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16,9 -- -- ---------- --

Novajidrány Község fejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )9761

KIADÁSOK 64,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 64,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 64,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 64,5 -- -- ---------- --

Kunszentmiklós város feladatainak támogatása ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )9861

KIADÁSOK 640,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 300,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 300,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 340,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 340,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 340,0 -- -- ---------- --

Szentes Város kulturális fejlesztési célú támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

9961

KIADÁSOK 700,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 700,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 700,0 -- -- ---------- --

2018. évi előirányzatok III ( X 1231 )62

A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása ( 
0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )

162

KIADÁSOK 1 003,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 003,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 003,2 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 003,2 -- -- ---------- --

A téli rezsicsökkentés kiterjesztése a kiépített gázhálózattal nem rendelkező településeknél ( 13709 Egyéb gazdasági 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

262

KIADÁSOK 320,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 320,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 320,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 320,7 -- -- ---------- --

Csabdi Község Önkormányzata iskolabővítési beruházásának támogatása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

362

KIADÁSOK 51,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 51,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 51,0 -- -- ---------- --

Felcsút Község Önkormányzata bölcsődei férőhely kialakításának támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt 
társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )

462

KIADÁSOK 225,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 225,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 225,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 225,0 -- -- ---------- --

1073



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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IX.  fejezet
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2018. évi 
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2019. évi 

előirányzat
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módosítás
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módosított 

előirányzat

Kormány 
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módosítás
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hatáskörű 

módosítás
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2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Martonvásár Város Önkormányzat Brunszvik-terv keretében megvalósuló fejlesztéseinek támogatása ( 07141 
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )

562

KIADÁSOK 400,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 400,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 400,0 -- -- ---------- --

Göd Város Önkormányzata egyes fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )662

KIADÁSOK 1 748,6 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 748,6 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 748,6 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 748,6 -- -- ---------- --

Normafa Park kiemelt beruházás 2018. évi támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )762

KIADÁSOK 5 842,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5 842,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 842,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 842,0 -- -- ---------- --

Mosonmagyaróvár északi tehermentesítő út építésének előkészítése ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )862

KIADÁSOK 18,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 18,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 18,9 -- -- ---------- --

Debrecen Nagycsere és Haláp településrészei ivóvízhálózatának fejlesztése ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

962

KIADÁSOK 560,1 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 560,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 560,1 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 560,1 -- -- ---------- --

Vászoly Község Önkormányzata kulturális célú beruházásának támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

1062

KIADÁSOK 30,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 30,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 30,0 -- -- ---------- --

Kunszentmiklós Város Önkormányzata kötelező feladata ellátásának támogatása ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

1162

KIADÁSOK 70,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 70,0 -- -- ---------- --

1074



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 70,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 70,0 -- -- ---------- --

Lenti Város fejlesztésének támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )1262

KIADÁSOK 240,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 240,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 240,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 240,0 -- -- ---------- --

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

1362

KIADÁSOK 1 145,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 145,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 145,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 145,0 -- -- ---------- --

Harkány Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási 
szolgáltatások )

1462

KIADÁSOK 47,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 47,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 47,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 47,9 -- -- ---------- --

Kiskunhalas Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

1562

KIADÁSOK 503,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 503,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 503,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 503,2 -- -- ---------- --

Várpalota Város Önkormányzata feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )1662

KIADÁSOK 3 500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 500,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 500,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 500,0 -- -- ---------- --

Bénye Község feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )1762

KIADÁSOK 4,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 4,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,0 -- -- ---------- --

Felsővadász Község feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )1862

KIADÁSOK 38,7 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 38,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 38,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 38,7 -- -- ---------- --

Gánt Község feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )1962

KIADÁSOK 48,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 48,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 48,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 48,0 -- -- ---------- --

Iregszemcse Község feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )2062

KIADÁSOK 5,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 5,0 -- -- ---------- --

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

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

Kehidakustány Község feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )2162

KIADÁSOK 6,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 6,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 6,0 -- -- ---------- --

Múcsony Község feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )2262

KIADÁSOK 26,8 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26,8 -- -- ---------- --

Pusztaottlaka Község feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )2362

KIADÁSOK 48,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 48,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 48,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 48,9 -- -- ---------- --

Sajósenye Község feladatainak támogatása ( 133 Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai )2462

KIADÁSOK 20,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 20,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20,0 -- -- ---------- --

Pellérd Község Önkormányzata feladatainak támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )2562

KIADÁSOK 39,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 39,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39,8 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

IX.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 39,8 -- -- ---------- --

Vál Község Önkormányzata turisztikai és sportcélú fejlesztéseinek, valamint a fejlesztésekhez szükséges 
ingatlanvásárlás támogatása ( 07141 Város- és községgazdálkodási szolgáltatások )

2662

KIADÁSOK 95,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 95,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 95,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 95,5 -- -- ---------- --

Veszprém Megyei Jogú Város sport célú fejlesztésének támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős 
tevékenységek (nem bontott) )

2762

KIADÁSOK 3 600,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 600,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 600,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3 600,0 -- -- ---------- --

Cigánd Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős 
tevékenységek (nem bontott) )

2862

KIADÁSOK 36,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 36,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 36,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 36,0 -- -- ---------- --

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó 
háztartások egyszeri támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

2962

KIADÁSOK 4 465,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 4 465,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 465,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 465,4 -- -- ---------- --

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása ( 07141 Város- és 
községgazdálkodási szolgáltatások )

3062

KIADÁSOK 2 025,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 2 025,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 025,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 025,0 -- -- ---------- --
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Szerkezeti változás a 2019. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/01/01/00 A települési önkormányzatok működésének 
támogatása és a polgármesteri illetmény 
támogatása (350884)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcímek összevont finanszírozása (I.1., I.6.)

01/01/02/00 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása (339995)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (I.2.)

01/01/03/00 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 
(340017)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (I.3.)

01/01/04/00 Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása 
(339773)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (I.4.)

01/01/05/00 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. 
évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja (340140)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (I.5.)

01/02/01/00 Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok, és az e 
pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás 
(339784)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcímek összevont finanszírozása (II.1., II.2.)

01/02/03/00 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró 
gyermekek utaztatásának támogatása és a 
nemzetiségi pótlék (339817)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcímek összevont finanszírozása (II.3., II.5.)

01/02/04/00 Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a 
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (350717)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (II.4.)

01/03/01/00 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi 
kiegészítő pótlék (361928)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (III.1.)

01/03/02/00 A települési önkormányzatok szociális 
feladatainak egyéb támogatása (350728)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (III.2.)

01/03/03/00 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása (339840)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (III.3.)
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Szerkezeti változás a 2019. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

01/03/04/00 A települési önkormányzatok által biztosított 
egyes szociális szakosított ellátások, valamint a 
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos 
feladatok támogatása (350739)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (III.4.)

01/03/05/00 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (357239) Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (III.6.)

01/04/01/00 Gyermekétkeztetés támogatása (339806) Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (III.5.)

01/05/01/01 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 
támogatása a települési önkormányzatok muzeális 
intézményi feladatainak támogatása, a megyei 
hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári 
célú kiegészítő támogatása és a települési 
önkormányzatok könyvtári

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcímek összevont finanszírozása (IV.1.a),IV.1.b), 
IV.1.c),IV.1.d),IV.1.f),IV.1.g))

01/05/01/05 Települési önkormányzatok muzeális intézményi 
feladatainak támogatása és a megyei hatókörű 
városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú 
kiegészítő támogatása (339906)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcímek összevont finanszírozása (IV.1.e) és IV.1.h))

01/05/01/09 A települési önkormányzatok könyvtári célú 
érdekeltségnövelő támogatása (350740)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (IV.1.i))

01/05/02/00 A települési önkormányzatok által fenntartott, 
illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 
támogatása (340251)

Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (IV.2.)

01/05/03/00 Kulturális illetménypótlék (367040) Új elem

Indoklás: 2. melléklet szerinti jogcím (IV.3.)

02/01/01/00 Lakossági  víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 
(339984)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.1.)

02/01/02/00 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi 
önkormányzat általi ellátásának támogatása 
(360406)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.2.)
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Szerkezeti változás a 2019. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

02/01/03/00 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat kulturális 
feladatainak támogatása (358640)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.3.)

02/01/04/00 A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési 
feladat támogatása (340195)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.4.)

02/01/05/00 A települési önkormányzatok helyi közösségi 
közlekedésének támogatása (343251)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.5.)

02/01/06/00 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 
(350762)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.6.)

02/01/07/00 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 
(350773)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.7.)

02/01/08/00 A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt 
közérdekű közszolgáltató meg nem térülő 
költségeinek támogatása (361940)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.8.)

02/01/09/00 A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 
(342039)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.9.)

02/01/10/00 Önkormányzatok rendkívüli támogatása (357328) Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.10.)

02/01/11/00 Önkormányzati elszámolások (340206) Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.11.)

02/01/12/00 Kiegyenlítő bérrendezési alap (376439) Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (I.12.)

03/02/01/00 Kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatása (340006)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.1.)

03/02/02/01 Kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézmények fejlesztése, felújítása (357284)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.2.a)
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Szerkezeti változás a 2019. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

03/02/02/02 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás (357295)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.2.b)

03/02/02/03 Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (357306) Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.2.c)

03/02/03/00 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása (372617)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.3.)

03/02/04/01 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
(350817)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.4.a)

03/02/04/02 Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 
(350840)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.4.b)

03/02/04/03 Muzeális intézmények szakmai támogatása 
(Kubinyi Ágoston Program) (350839)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.4.c)

03/02/05/00 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt 
szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása (340039)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.5.)

03/02/07/00 Pannon Park beruházási projekt támogatása 
(357251)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.7.)

03/02/10/00 Normafa Park program támogatása (343595) Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.10.)

03/02/11/00 Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek 
támogatása (372640)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.11.)

03/02/13/00 Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
felújítási feladatainak támogatása (376440)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.13.)

03/02/14/00 A hatvani sport- és rendezvénycsarnok beruházás 
támogatása (375939)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.14.)
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03/02/15/00 Fürdőberuházás megvalósításának támogatása 
Bogácson (376451)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.15.)

03/02/16/00 Fürdőberuházás megvalósításának támogatása 
Mezőcsáton (376462)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.16.)

03/02/17/00 Épület közösségi célú felújításának támogatása 
Vattán (376473)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.17.)

03/02/18/00 Csincsei művelődési ház bővítésének támogatása 
(376484)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.18.)

03/02/19/00 Zalaapáti Község Önkormányzatának támogatása 
(376495)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.19.)

03/02/21/00 Kállósemjéni bölcsőde beruházás támogatása 
(376517)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.21.)

03/02/22/00 A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telep 
vízhálózata fejlesztésének támogatása (376528)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.22.)

03/02/23/00 A Budapest IX. kerületi MÁV-Aszódi telepen a 
közvilágítás kiépítésének támogatása (376539)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.23.)

03/02/24/00 Golgota téri Stáció helyreállításának támogatása 
(376540)

Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (II.24.)

03/03/00/00 Vis maior támogatás (209434) Új elem

Indoklás: 3. melléklet szerinti jogcím (III.)

04/01/00/00 Budapest XXI. kerület feladatainak támogatása 
(364373)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

05/01/00/00 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása II. (364873)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.
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05/02/00/00 Kiskunmajsa Város feladatainak támogatása II. 
(365162)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

06/02/00/00 Szikszó Város feladatainak támogatása (366340) Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

07/01/00/00 Túrkeve Város feladatainak támogatása (366740) Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

10/01/00/00 Bősárkány Nagyközség fejlesztési feladatainak 
támogatása (370562)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

10/03/00/00 Budapest XVI. kerület  fejlesztési feladatainak 
támogatása (370640)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

10/04/00/00 Budapest XVIII. kerület  fejlesztési feladatainak 
támogatása (370662)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

10/05/00/00 Csákvár Város fejlesztési feladatainak támogatása 
(370695)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

10/06/00/00 Csanytelek Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (370706)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

11/01/00/00 Sajóivánka Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371540)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

11/02/00/00 Sajókeresztúr Község fejlesztési feladatainak 
támogatása (371562)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.
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11/03/00/00 Szászfa Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(371662)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

11/06/00/00 Úri Község fejlesztési feladatainak támogatása 
(372073)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

12/00/00/00 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 
(346551)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

13/01/00/00 Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési 
feladatainak támogatása (371284)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

14/00/00/00 Kunszállás Község Önkormányzata fejlesztéseinek 
támogatása (372484)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

15/00/00/00 Budapest VIII. kerület városkép rahabilitáció 
támogatása (374606)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

16/00/00/00 Bölcsődei fejlesztési program (374939) Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

17/00/00/00 Vajszló nagyközség infrastruktúra fejlesztése 
(375728)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

18/01/00/00 Csenger Város Önkormányzat ipari parkhoz 
kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása (377228)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.
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19/00/00/00 Zagyvarékas Község Önkormányzata egyes 
fejlesztéseinek támogatása (377139)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

20/01/00/00 Paks Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (377162)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

20/02/00/00 Gerjen Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (377173)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

20/03/00/00 Kalocsa Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (377184)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

20/04/00/00 Újkígyós Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (377195)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

21/00/00/00 Göd Városban a helyi erdőtelepítési feladatok 
támogatása (377206)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/01/00/00 Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata 
pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda 
kivitelezésének támogatása (377295)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/02/00/00 Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata Békásmegyeri piac 
és közösségi tér kivitelezésének támogatása 
(377306)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/03/00/00 Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzata csillaghegyi 
háziorvosi rendelő felújításának 
támogatása                                          (377317)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.
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22/04/00/00 Csemő Község Önkormányzata ÖKO-Centrum 
létrehozásának támogatása (377328)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/05/00/00 Gelej Község Önkormányzata óvodai tornaszoba 
kialakításának támogatása (377339)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/06/00/00 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása (377340)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/07/00/00 Kisvárda Város Önkormányzata új múzeumi 
épület, tájház kialakításának támogatása (377351)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/08/00/00 Mezőkövesd Város Önkormányzata Bogácsi út 
felújításának támogatása (377362)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/09/00/00 Nagyar Község Önkormányzata művelődési ház 
rekonstrukciójának támogatása (377373)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/10/00/00 Panyola Község Önkormányzata fejlesztési 
feladatainak támogatása (377384)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/11/00/00 Tiszaderzs Község Önkormányzata kötelező 
feladatellátásához kapcsolódó fejlesztései 
támogatása (377395)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/12/00/00 Tiszadorogma Község Önkormányzata volt 
általános iskola szálláshellyé alakításának 
támogatása (377406)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.
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22/13/00/00 Tiszaigar Község Önkormányzata kötelező 
feladatellátásához kapcsolódó fejlesztései 
támogatása (377417)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/14/00/00 Tiszaörs Község Önkormányzata kulturális 
fejlesztési feladatainak támogatása (377428)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/15/00/00 Tiszaszentimre Község Önkormányzata Napsugár 
óvoda fejlesztésének támogatása (377439)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/16/00/00 Tiszaszőlős Község Önkormányzata 
sportfejlesztési feladatainak támogatása (377440)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/17/00/00 Tomajmonostora Község Önkormányzata 
ravatalozó felújításának támogatása (377451)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/18/00/00 Újszilvás Község Önkormányzata uszoda 
fejlesztés támogatása (377462)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

22/19/00/00 Kaba Város Önkormányzata főzőkonyha épülete 
felújításának támogatása (378495)

Új elem

Indoklás: A 36. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján  az alábbi címek kerültek 
létrehozásra.

23/01/00/00 Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület 
Önkormányzata feladatainak támogatása (378584)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

23/02/00/00 Solt Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378595)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Solt Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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23/03/00/00 Vásárosdombó Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (378606)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Vásárosdombó Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/04/00/00 Ináncs Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378617)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Ináncs Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/05/00/00 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (378628)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/06/00/00 Szendrő Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378639)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Szendrő Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/07/00/00 Apátfalva Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378640)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Apátfalva Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/08/00/00 Kiszombor Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378651)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Kiszombor Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/09/00/00 Mártély Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378662)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Mártély Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/10/00/00 Bicske Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (344706)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Bicske Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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23/11/00/00 Bodmér Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378673)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Bodmér Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/12/00/00 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (378684)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/13/00/00 Kajászó Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378695)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Kajászó Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/14/00/00 Óbarok Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378706)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Óbarok Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/15/00/00 Pákozd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378717)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Pákozd Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/16/00/00 Pázmánd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378728)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Pázmánd Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/17/00/00 Ráckeresztúr Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (378739)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Ráckeresztúr Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/18/00/00 Sukoró Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása I. (378740)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Sukoró Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása I. alcím létrehozásáról.
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23/19/00/00 Sukoró Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása II. (378751)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Sukoró Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása II. alcím létrehozásáról.

23/20/00/00 Vál Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (350684)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Vál Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/21/00/00 Sáránd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378762)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Sáránd Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/22/00/00 Heves Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378773)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Heves Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/23/00/00 Pétervására Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378784)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Pétervására Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/24/00/00 Kunszentmárton Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (378795)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Kunszentmárton Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/25/00/00 Mezőtúr Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378806)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Mezőtúr Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/26/00/00 Rákóczifalva Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378817)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Rákóczifalva Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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23/27/00/00 Tiszafüred Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378828)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Tiszafüred Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/28/00/00 Kisbér Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378839)

Új elem

Indoklás: A Kormány az szóló 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Kisbér Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/29/00/00 Tata Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378840)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Tata Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/30/00/00 Pásztó Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378851)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Pásztó Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/31/00/00 Jákó Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378862)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Jákó Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/32/00/00 Mándok Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378873)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Mándok Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/33/00/00 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (378884)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/34/00/00 Petneháza Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378895)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Petneháza Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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23/35/00/00 Tarpa Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378906)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Tarpa Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/36/00/00 Peresznye Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378917)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Peresznye Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/37/00/00 Söpte Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378928)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Söpte Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/38/00/00 Szentgotthárd Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (378939)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Szentgotthárd Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/39/00/00 Bakonybél Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378940)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Bakonybél Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/40/00/00 Városlőd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378951)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Városlőd Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/41/00/00 Kemecse Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378962)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Kemecse Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/42/00/00 Ózd Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378973)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Ózd Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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23/43/00/00 Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 
feladatainak támogatása (378984)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Kunmadaras 
Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/44/00/00 Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (378995)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Tiszabő Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

23/45/00/00 Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379006)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozatban döntött a 23. 
Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása cím és Tiszabura Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

24/00/00/00 Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat 
feladatainak támogatása (379095)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1038/2019. (II. 14.) Korm. határozatban döntött a 24. Tápiószecső 
Nagyközségi Önkormányzat feladatainak támogatása cím létrehozásáról.

25/00/00/00     Blaha Lujza tér rendezésének támogatása (379106) Új elem

Indoklás: A Kormány az 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozatban döntött a 25. Blaha Lujza 
tér rendezésének támogatása, 26. Pálmajor Község feladatainak támogatása és 27. 
Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása címek létrehozásáról.

26/00/00/00     Pálmajor Község feladatainak támogatása 
(379117)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozatban döntött a 25. Blaha Lujza 
tér rendezésének támogatása, 26. Pálmajor Község feladatainak támogatása és 27. 
Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása címek létrehozásáról.

27/00/00/00     Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak 
támogatása (379128)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozatban döntött a 25. Blaha Lujza 
tér rendezésének támogatása, 26. Pálmajor Község feladatainak támogatása és 27. 
Üllés Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása címek létrehozásáról.

28/00/00/00 Balatonszepezd Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (379184)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1156/2019. (III. 25.) Korm. határozatban döntött a 28. 
Balatonszepezd Község Önkormányzata feladatainak támogatása cím 
létrehozásáról.
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29/00/00/00 A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának 
támogatása (379384)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1346/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban döntött a 29. A nappali 
melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása cím létrehozásáról.

30/01/00/00 Aszófő Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379684)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Aszófő Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/02/00/00 Balatonalmádi Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (379695)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Balatonalmádi Város 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/03/00/00 Balatoncsicsó Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (379706)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Balatoncsicsó Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/04/00/00 Balatonszőlős Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (364084)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Balatonszőlős Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/05/00/00 Berhida Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379717)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Berhida Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/06/00/00 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379728)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

30/07/00/00 Kastélyosdombó Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (379739)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Kastélyosdombó Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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30/08/00/00 Káva Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (365062)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Káva Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/09/00/00 Mencshely Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (365439)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Mencshely Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/10/00/00 Óbudavár Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (365817)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Óbudavár Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/11/00/00 Ócsa Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379740)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Ócsa Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/12/00/00 Pánd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (365862)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Pánd Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/13/00/00 Pécsely Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379751)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Pécsely Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/14/00/00 Ráckeve Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (366051)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Ráckeve Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/15/00/00 Rákócziújfalu Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (366084)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Rákócziújfalu Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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30/16/00/00 Sárazsadány Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (358051)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Sárazsadány Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/17/00/00 Sarkad Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379762)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Sarkad Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/18/00/00 Szakony Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380128)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Szakony Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/19/00/00 Szarvaskő Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379773)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Szarvaskő Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/20/00/00 Szászberek Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (379784)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Szászberek Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/21/00/00 Szentjakabfa Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (345828)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Szentjakabfa Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/22/00/00 Szerencs Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (366317)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Szerencs Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

30/23/00/00 Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak 
támogatása (339395)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Szolnok Megyei Jogú Város 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

1096



Szerkezeti változás a 2019. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

30/24/00/00 Tiszavárkony Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (366640)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban döntött a 30. Egyes 
önkormányzatok feladatainak támogatása cím és Tiszavárkony Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

31/00/00/00 Monor okos város projekt megvalósításához 
szükséges feladatok I. ütemének támogatása 
(379984)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1223/2019. (IV. 23.) Korm. határozatban döntött a 31. Monor okos 
város projekt megvalósításához szükséges feladatok I. ütemének támogatása cím 
létrehozásáról.

32/00/00/00 Szár Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380217)

Új elem

Indoklás:  A Kormány az 1257/2019. (V. 3.) Korm határozatban döntött a 32. Szár Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása és a 33. Szank Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása címek létrehozásáról.

33/00/00/00 Szank Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380228)

Új elem

Indoklás:  A Kormány az 1257/2019. (V. 3.) Korm határozatban döntött a 32. Szár Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása és a 33. Szank Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása címek létrehozásáról.

34/00/00/00 Az Abasári Vízműtelep területén belül és kívül 
szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, 
engedélyeztetése és kisajátítása (380239)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1283/2019. (V. 15.) Korm. határozatban döntött a 34. Az Abasári 
Vízműtelep területén belül és kívül szükséges rekonstrukciós munkák tervezése, 
engedélyeztetése és kisajátítása cím létrehozásáról.

35/00/00/00 A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő 
támogatása (380439)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1294/2019. (V. 27.) Korm. határozat döntött a 35. A falu- és 
tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása cím létrehozásáról.

36/00/00/00 Abasári Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz 
teljes körű hasznosítása tervezési és 
engedélyeztetési feladatainak támogatása (380684)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1353/2019. (VI. 13.) Korm határozatban döntött a 36. Abasári 
Vízműtelep pozitív kútjaiból származó víz teljes körű hasznosítása tervezési és 
engedélyeztetési feladatainak támogatása cím létrehozásáról.

1097



Szerkezeti változás a 2019. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

37/00/00/00 A minimálbér és a garantált bérminimum emelés 
hatásának kompenzációja (380706)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozatban döntött a 37. A 
minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja cím 
létrehozásáról.

38/01/00/00 Barabás Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380751)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Barabás Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

38/02/00/00 Tiszaadony Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380762)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Tiszaadony Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/03/00/00 Tiszaszalka Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380773)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Tiszaszalka Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/04/00/00 Tiszavid Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380784)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Tiszavid Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

38/05/00/00 Vásárosnamény Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (380795)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Vásárosnamény Város Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/06/00/00 Garbolc Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380806)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Garbolc Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.
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38/07/00/00 Gyügye Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380817)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Gyügye Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

38/08/00/00 Kisszekeres Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380828)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Kisszekeres Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/09/00/00 Kölcse Nagyközség Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380839)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Kölcse Nagyközség Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/10/00/00 Nábrád Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380840)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Nábrád Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

38/11/00/00 Nagyszekeres Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (380851)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Nagyszekeres Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/12/00/00 Nemesborzova Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (365606)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Nemesborzova Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/13/00/00 Olcsvaapáti Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380862)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Olcsvaapáti Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.
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38/14/00/00 Panyola Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (365873)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Panyola Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

38/15/00/00 Sonkád Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (366217)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Sonkád Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

38/16/00/00 Szamosbecs Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380873)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Szamosbecs Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/17/00/00 Szamosújlak Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380884)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Szamosújlak Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

38/18/00/00 Pátyod Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (365906)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Pátyod Község Önkormányzata feladatainak támogatása 
létrehozásáról.

38/19/00/00 Rápolt Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (380895)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 38. Egyes 
önkormányzatok csapadékvíz-gazdálkodását segítő beruházások feladatainak 
támogatása cím és Rápolt Község Önkormányzata feladatainak támogatása alcím 
létrehozásáról.

39/00/00/00 Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek 
kiegészítő támogatása (380906)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1432/2019. (VII. 26.) Korm határozatban döntött a 39. Normafa 
Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása cím létrehozásáról.
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40/01/00/00 Bajna Község feladatainak támogatása (381139) Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Bajna Község feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

40/02/00/00 Börcs Község feladatainak támogatása (381140) Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Börcs Község feladatainak támogatása 
alcím létrehozásáról.

40/03/00/00 Dunapataj Nagyközség feladatainak támogatása 
(381151)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Dunapataj Nagyközség feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.

40/04/00/00 Kaposmérő Község feladatainak támogatása 
(381162)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Kaposmérő Község feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.

40/05/00/00 Magyarnándor Község feladatainak támogatása 
(381173)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Magyarnándor Község feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.

40/06/00/00 Nekézseny Község feladatainak támogatása 
(381184)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Nekézseny Község feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.

40/07/00/00 Rákóczifalva Város feladatainak támogatása 
(381195)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Rákóczifalva Város feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.

40/08/00/00 Tiszatelek Község feladatainak támogatása 
(381206)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Tiszatelek Község feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.
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40/09/00/00 Újhartyán Város feladatainak támogatása 
(381217)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1423/2019. (VII. 18.) Korm. határozatban a 40. Önkormányzatok 
fejlesztési feladatainak támogatása cím és Újhartyán Város feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.

41/01/00/00 Ajaki lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés (381240)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Ajaki lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

41/02/00/00 Dombrádi lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés (381251)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Dombrádi lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

41/03/00/00 Gemzsei lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés (381262)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Gemzsei lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

41/04/00/00 Gyulaházai lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés (381273)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Gyulaházai lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

41/05/00/00 Kántorjánosi településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó 
kárenyhítés (381284)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Kántorjánosi településen 
lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím 
létrehozásáról.
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41/07/00/00 Mátészalka településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó 
kárenyhítés (381306)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Mátészalka településen 
lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím 
létrehozásáról.

41/08/00/00 Nyírkarász településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó 
kárenyhítés (381317)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Nyírkarász településen 
lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím 
létrehozásáról.

41/09/00/00 Nyírkáta településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó 
kárenyhítés (381328)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Nyírkáta településen 
lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím 
létrehozásáról.

41/10/00/00 Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés (381339)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Nyírmeggyesi lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

41/11/00/00 Pap településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó 
kárenyhítés (381340)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Pap településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.
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41/12/00/00 Porcsalma településen lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó 
kárenyhítés (381351)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Porcsalma településen 
lakhatatlanná vált magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím 
létrehozásáról.

41/13/00/00 Rétközberencsi lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó 
kárenyhítés (381362)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Rétközberencsi lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

41/14/00/00 Szabolcsbákai lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés (381373)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Szabolcsbákai lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

41/15/00/00 Tiszakanyári lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés (381384)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Tiszakanyári lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

41/16/00/00 Vajai lakhatatlanná vált magántulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés (381395)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 41. Az egyes 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeket 2019 júniusában ért, viharos 
időjárás okozta lakossági károk enyhítése cím és Vajai lakhatatlanná vált 
magántulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó kárenyhítés alcím létrehozásáról.

42/01/00/00 Abaújszántó Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381428)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.
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42/02/00/00 Alsószentmárton Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381439)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/03/00/00 Bárna Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381440)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/04/00/00 Besenyőtelek Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381451)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/05/00/00 Boldogkőújfalu Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381462)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/06/00/00 Borsodnádasd Város Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381473)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/07/00/00 Buják Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381484)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/08/00/00 Csány Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381495)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.
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42/09/00/00 Csengőd Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381506)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/10/00/00 Csörög Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381517)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/11/00/00 Diósjenő Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381528)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/12/00/00 Dunavecse Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381539)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/13/00/00 Érsekvadkert Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381540)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/14/00/00 Győrtelek Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381551)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/15/00/00 Izsófalva Nagyközség Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381562)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.
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42/16/00/00 Jászkarajenő Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381573)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/17/00/00 Kaszaper Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381584)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/18/00/00 Kazár Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381595)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/19/00/00 Kevermes Nagyközség Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381606)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/20/00/00 Nagybajom Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381617)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/21/00/00 Nyírkáta Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381628)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/22/00/00 Nyírmihálydi Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381639)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.
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42/23/00/00 Nyírpilis Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381640)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/24/00/00 Ricse Nagyközség Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381651)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/25/00/00 Rimóc Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381662)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/26/00/00 Sükösd Nagyközség Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381673)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/27/00/00 Szécsény Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381684)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/28/00/00 Tápióság Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381695)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/29/00/00 Tarnabod Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381706)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.
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42/30/00/00 Tarpa Nagyközség Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381717)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/31/00/00 Tiszabő Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381728)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/32/00/00 Tiszabura Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381739)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/33/00/00 Tiszakarád Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381740)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/34/00/00 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 
feladatainak támogatása (381751)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/35/00/00 Tiszaroff Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381762)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

42/36/00/00 Tiszaszőlős Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381773)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.
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42/37/00/00 Vizsoly Község Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381784)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

43/01/00/00 Pásztó Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381806)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

43/02/00/00 Tiszavasvári Város Önkormányzata feladatainak 
támogatása (381817)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozatban döntött a 42. 
Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági 
kamerarendszereinek kiépítése cím és 37 alcím, valamint a 43. Egyes települések 
közbiztonsági kamerarendszerének kiépítése cím és 2 alcím létrehozásáról.

44/01/00/00 Kapuvár Városi Önkormányzat fejlesztési 
feladatainak támogatása (381851)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött 44. Egyes 
kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása cím és Kapuvár Városi 
Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

44/02/00/00 Karcag Városi Önkormányzat fejlesztési 
feladatainak támogatása (381862)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött 44. Egyes 
kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása cím és Karcag Városi 
Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

44/03/00/00 Pásztó Városi Önkormányzat fejlesztési 
feladatainak támogatása (381873)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött 44. Egyes 
kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása cím és Pásztó Városi 
Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

44/04/00/00 Tiszavasvári Város Önkormányzata fejlesztési 
feladatainak támogatása (381884)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött 44. Egyes 
kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása cím és Tiszavasvári Város 
Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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44/05/00/00 Újszász Városi Önkormányzat fejlesztési 
feladatainak támogatása (381895)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1480/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött 44. Egyes 
kisvárosi települések fejlesztési feladatainak támogatása cím és Újszász Városi 
Önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

45/01/00/00 Ceglédbercel Község feladatainak támogatása 
(382073)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 
Ceglédbercel Község feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

45/02/00/00 Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása 
(339473)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 
Érd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

45/03/00/00 Füzesabony Város feladatainak támogatása 
(382084)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 
Füzesabony Város feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

45/04/00/00 Karcag Város kulturális feladatainak támogatása 
(382095)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 
Karcag Város kulturális feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

45/05/00/00 Karcag Város fejlesztési feladatainak előkészítése 
(382106)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 9 
alcím létrehozásáról.

45/06/00/00 Körmend Város feladatainak támogatása (339673) Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 9 
alcím létrehozásáról.

45/07/00/00 Lasztonya Község feladatainak támogatása 
(382117)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 
Lasztonya Község feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.
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45/08/00/00 Máriakálnok Község feladatainak támogatása 
(382128)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 
Máriakálnok Község feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

45/09/00/00 Nagyrábé Nagyközség feladatainak támogatása 
(382139)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozatban döntött a 45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai cím és 
Nagyrábé Nagyközség feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

47/00/00/00 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ideiglenes begyűjtésének kiegészítő támogatása 
(382539)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1637/2019. (XI. 14.) Korm. határozatban döntött a 47. Nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének kiegészítő 
támogatása cím létrehozásáról.

48/00/00/00 Budakeszi város útfelújításának támogatása 
(382540)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozatban döntött a 48. Budakeszi 
város útfelújításának támogatása cím és a 49. Tiszabercel községben a Folyóvíz 
Program megvalósítása cím létrehozásáról.

49/00/00/00 Tiszabercel községben a Folyóvíz Program 
megvalósítása (382551)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozatban döntött a 48. Budakeszi 
város útfelújításának támogatása cím és a 49. Tiszabercel községben a Folyóvíz 
Program megvalósítása cím létrehozásáról.

50/00/00/00 Badacsonytomaj útrekonstrukciójának 
támogatása (382806)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1659/2019. (XI. 21.) Korm. határozatban a 50. Badacsonytomaj 
útrekonstrukciójának támogatása cím létrehozásáról.

51/01/00/00 Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel 
összefüggő kisajátítási költségek támogatása 
(382851)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1156/2017. (III. 20.) Korm határozat módosításáról szóló 
1697/2019. (XII. 10.) Korm határozatban döntött a 51. Települések 2019. évi 
fejlesztési és működési támogatása cím és Budapest XII. kerület, Normafa Park 
projekttel összefüggő kisajátítási költségek támogatása alcím létrehozásáról.
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Szerkezeti változás a 2019. évben

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

51/02/00/00 Csokvaomány Község működési feladatainak 
támogatása (382862)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1156/2017. (III. 20.) Korm határozat módosításáról szóló 
1697/2019. (XII. 10.) Korm határozatban döntött a 51. Települések 2019. évi 
fejlesztési és működési támogatása cím és Csokvaomány Község működési 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

51/06/00/00 Körmend város működési feladatainak 
támogatása (382906)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1156/2017. (III. 20.) Korm határozat módosításáról szóló 
1697/2019. (XII. 10.) Korm határozatban döntött a 51. Települések 2019. évi 
fejlesztési és működési támogatása cím és Körmend város működési feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.

51/10/00/00 Rákóczifalva város működési feladatainak 
támogatása (382940)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1156/2017. (III. 20.) Korm határozat módosításáról szóló 
1697/2019. (XII. 10.) Korm határozatban döntött a 51. Települések 2019. évi 
fejlesztési és működési támogatása cím és Rákóczifalva város működési 
feladatainak támogatása alcím létrehozásáról.

51/11/00/00 Sáta község működési feladatainak támogatása 
(382951)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1156/2017. (III. 20.) Korm határozat módosításáról szóló 
1697/2019. (XII. 10.) Korm határozatban döntött a 51. Települések 2019. évi 
fejlesztési és működési támogatása cím és Sáta község működési feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.

51/13/00/00 Vajta község működési feladatainak támogatása 
(382973)

Új elem

Indoklás: A Kormány az 1156/2017. (III. 20.) Korm határozat módosításáról szóló 
1697/2019. (XII. 10.) Korm határozatban döntött a 51. Települések 2019. évi 
fejlesztési és működési támogatása cím és Vajta község működési feladatainak 
támogatása alcím létrehozásáról.
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