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A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai 
 
 
Feladatkör, tevékenység:  

 
A XIV. Belügyminisztérium fejezet (a továbbiakban: BM) a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum 
rendelet) rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – 
felelős többek között a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-
közigazgatásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi 
önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni 
védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika 
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai 
irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-
felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a 
külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési 
szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a 
településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi 
igazgatási szervek irányításáért, a vízvédelemért, valamint a társadalmi felzárkózásért. 
 
A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv: Belügyminisztérium 
Törzskönyvi azonosító száma:   100014 
A Belügyminisztérium fejezet webcíme:  www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 
 
Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések: 
 
Az évközi kormánydöntések az alábbiak szerint változtatták meg a BM szervezeti felépítését:   
− 2019. február 1-jén jogelőd nélkül, önállóan működő és gazdálkodó szervként létrejön a 

Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet az  államháztartásról  szóló  2011.  
évi  CXCV.  törvény  8/A.  §-a alapján. 

− A kormány a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelete alapján a 2019. július 1-jén a korábbi 
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal átalakult rendvédelmi szervvé, és teljes 
jogutódlással, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság néven működik tovább. 

− A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében a 
kormány – kiegészítve a Statútum rendelet 40. § (1) bekezdését – döntött arról, hogy a 
belügyminiszter feladat- és hatáskörébe utalja a társadalmi felzárkózási szakterületet. A 
szakterületet a BM a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől (a továbbiakban: 
EMMI) vette át 2019. május 2-án, amelynek eredményeként a BM szervezete az 
alábbiak szerint bővült: 
= A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes 

kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes 
feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) 
Korm. rendelet, továbbá a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 
létrehozásáról szóló 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat értelmében új 
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államháztartási egyedként 2019. augusztus 1-jén létrejött a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF). 

= A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet 
módosításával összefüggő feladatokról szóló 1213/2019. (IV. 18.) Korm. 
határozat értelmében a következő előirányzatok átadásra kerültek az EMMI 
részéről a BM címrendjébe: 
= "Útravaló" ösztöndíj program fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-263301); 
= Az EMMI Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a 

Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatának 
(ÁHT-281334) megosztásával, az átvett forrás bázisán, új államháztartási 
egyedként került létrehozásra a Biztos Kezdet Gyerekházak fejezeti 
kezelésű előirányzat (ÁHT-380106); 

= Roma Szakkollégiumi Hálózat fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-368506); 
= Tanoda program fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-376095); 
= Roma kultúra támogatása fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-331673); 
= Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 

szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-331195); 
= Felzárkózás-politika koordinációja fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-

331206); 
= Roma ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-297335); 
= Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális 

Központ fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-351973); 
= Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ fejezeti kezelésű 

előirányzat (ÁHT-359451); 
= Roma nemzetiség pályázatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 

(ÁHT-375595); 
= Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása fejezeti 

kezelésű előirányzat (ÁHT-019204); 
= Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 

fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-267367); 
= Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 

központi kezelésű előirányzat (ÁHT-375773). 
= Szintén a társadalmi felzárlózási szakterület átvételéhez kapcsolódóan, a 

„Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 
1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 4. és 5. pontja alapján hozta létre a kormány 
új fejezeti kezelésű előirányzatként: 
= A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak 

támogatása (ÁHT-380495); 
= A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása (ÁHT-

380506). 
 
Az előirányzatok alakulása:  
 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben (a 
továbbiakban: 2019. évi költségvetési törvény) az Országgyűlés a BM kiadásaira a 2019. 
évben 773.414,3 millió forintot, bevételekre 27.149,3 millió forintot hagyott jóvá. Tekintettel 
a felzárkózási szakterület átvételére, a szakterület előirányzatainak címrendi átforgatása a BM 
kiadási eredeti előirányzatát 781.833,2 millió forintra emelte. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 1 199 003,8 781 833,2 781 833,2 1 458 398,0 1 208 806,3 100,8% 82,9% 
ebből:  
személyi juttatás 

435 339,0 417 136,7 417 136,7 494 288,6 477 336,1 109,6% 96,6% 

Bevétel  305 890,6 27 149,3 27 149,3 240 909,8 239 484,7 78,3% 99,4% 

Támogatás 884 603,8 752 956,4 752 956,4 866 369,9 866 369,9 97,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

357 196,6 - - 349 065,8 349 065,8 97,7% 100,0% 

Létszám (fő)  99 132 88 283 88 283 88 182 87 871 88,6% 99,6% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Bevétel  

és 
Maradvány 

Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 781 833,2 27 149,3 752 956,4 417 136,7 
Módosítások jogcímenként      
- a 2019. évi költségvetési törvényt módosító 
törvénnyel biztosított forrás 

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

- Kormány hatáskörű és államháztartásért felelős 
miniszteri döntés alapján történt módosítás 

106 913,9 0,0 106 588,9 57 721,9 

- Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű 
maradványok előirányzatosításával) 

135 747,1 128 922,5 6 824,6 4 197,5 

- Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi 
maradványok előirányzatosításával) 

433 903,8 433 903,8 0,0 15 232,5 

2019. évi módosított előirányzat 1 458 398,0 589 975,6 866 369,9 494 288,6 

 
A 2019. évi költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 623.548,3 millió 
forint kiadási, 26.583,5 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a 
költségvetési támogatás 596.964,8 millió forint volt. A kormány és az államháztartásért 
felelős miniszter döntései alapján év közben az intézményi kiadási előirányzat összesen 
97.821,8 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:  
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 18.364,1 
millió forint a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztésére, a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére, 

- a Hszt. alapján 1.509,3 millió forint a szenior állományban foglalkoztatottak 
illetményének megtérítése, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím 
terhére, 

- a Hszt. alapján 691,2 millió forint a nyugdíj előtti rendelkezési állományban 
foglalkoztatottak illetményének támogatására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím terhére, 

- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 360,3 millió forint a 
minimálbér, garantált bérminimum 2019. évi emelkedésére, a XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére, 
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- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 7.420,4 millió forint a 
rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím terhére, 

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2.402,5 millió forint a 
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti szolgálati jogviszonyt (a továbbiakban: RIASZ) el 
nem fogadók felmentési többletére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok 
cím terhére, 

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 3.655,4 millió forint a 
kormányzati igazgatási tisztségviselői jogviszony (a továbbiakban: Kit.) hatályba 
lépésével kapcsolatos illetményemelés többletére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím terhére, 

- 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján 1.600,0 millió forint a Budapest, Zách utca 
4. központi objektum útfelújítására a TEK részére, a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalék (a továbbiakban: RKI) terhére, 

- 1145/2019. (III. 20.) Korm. határozat alapján 594,0 millió forint öntözésfejlesztésre, a 
Vízügyi Igazgatóságok javára, a Beruházás Előkészítési Alap (a továbbiakban: BEA) 
terhére, 

- 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 128,6 millió forint a 2019. évi 
bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím 
terhére, 

- 1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 339,0 millió forint a Modern Városok 
Program keretében csapadék- és tisztított szennyvíz elvezetésének előkészítésére a 
Vízügyi Igazgatóságok részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoport terhére, 

- 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 131,0 millió forint a 2019. évi védelmi 
felkészítésre a BM szervei részére, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. 
Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági 
felkészülés központi kiadásai jogcím terhére, 

- 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei 
és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére 
= 12.019,4 millió forint a 2019. évi többletfeladatok [légimentési képesség 

fejlesztése, Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI) elhelyezése, Gárdonyi 
Rendőr-kapitányság épületének építési többlete, Kübekháza-Rábé közúti 
határátkelőhely ideiglenes megnyitása] végrehajtására, a Rendőrség részére, 

= 3.609,8 millió forint öntözésfejlesztésre, a Vízügyi Igazgatóságok részére, 
= 7.407,3 millió forint konyhafejlesztésre, biztonságtechnikai fejlesztésre, 

többfunkciós autóbusz és gépjármű beszerzésre, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) részére, 

= 300,0 millió forint kommunikációs infrastruktúra üzemeltetésére, az NBSZ 
részére, 

= 1.306,5 millió forint a felső-tiszai kommunális hulladékkal kapcsolatos 
feladatokra, a Vízügyi Igazgatóságok részére, 

= 144,0 millió forint a Nemzetközi Duna Védelmi Egyezmény elnökségre, a 
Vízügyi Igazgatóságok részére, 

= 250,9 millió forint mezőgazdasági vízszolgáltatásra, a Vízügyi Igazgatóságok 
részére. 
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- 1302/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján 628,6 millió forint az Óbudai-sziget 
árvízvédelmi rendszerének előkészítésére, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a BEA 
terhére, 

- 1316/2019. (V. 30.) Korm. határozat alapján 527,6 millió forint a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé történő átalakulására, a 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. 
Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és 
bérintézkedések jogcím terhére, 

- 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 43,8 millió forint a miniszteri biztosi 
titkárság létrehozására, a BM igazgatása javára, a XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, 

- 1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat alapján 119,0 millió forint Pásztó és térsége 
árvízvédelmi biztonságának megteremtésére, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a BEA 
terhére, 

- 1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat alapján 22,4 millió forint a belvízzel halmozottan 
sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását segítő 
beruházások előkészítési, tervezési feladataira, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a BEA 
terhére, 

- 1384/2019. (VI. 26.) Korm. határozat alapján 825,4 millió forint a szúnyoggyérítés 
feladataira, a BM OKF részére, az RKI terhére, 

- 1539/2019. (IX. 20.) Korm. határozat alapján 46,7 millió forint a Magyar Falu Program 
végrehajtásának feladataira, a BVOP részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu 
Program jogcímcsoport terhére, 

- 1561/2019. (IX. 30.) Korm. határozat alapján 83,2 millió forint az Esztergomi kistérség 
hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi 
fejlesztések feladataira, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a BEA terhére, 

- 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján 33.291,3 millió forint a fegyveres 
testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatására, a 
BM szervei részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére. 

 
A kormány döntései alapján év közben a költségvetési intézmények kiadási előirányzata 
összesen 1.158,5 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések következtében: 
- 1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 55,4 millió forint átcsoportosítása 

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új kiberbiztonságért 
felelős szakdiplomata álláshely létesítésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. 
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének igazgatása cím javára, 

- 1282/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 741,5 millió forint átcsoportosítása 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím javára, 

- 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 361,6 millió forint átcsoportosítása 
ingyenes tankönyv biztosítására, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím javára. 

 
Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 156.557,4 millió forintról 
266.967,2 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 155.991,6 millió forint volt, 
amely év végére 148.414,3 millió forintra, a bevételek előirányzata 565,8 millió forintról 
45.864,6 millió forintra változott, továbbá 72.688,3 millió forint maradvány került 
előirányzatosításra. A kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év 
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közben a kiadási előirányzat összesen 10.842,1 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi 
intézkedéseknek köszönhetően: 
- 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 0,7 millió forint a 2019. évi 

bérkompenzáció végrehajtására, az Országos Roma Önkormányzat működési és média 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. 
Céltartalékok cím terhére, 

- 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján 6.780,9 millió forint a fejlesztési és 
üzemeltetési feladatok bázis forrásigényének biztosítására, a XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. A 
kormányzati infokommunikációs szolgáltatások javára, a XLII. A költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím 
terhére, 

- 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 60,8 millió forint fejezetek közötti 
átcsoportosítással a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő 
intézkedések megvalósítására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. A kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások javára,  

- 1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozat alapján 1.522,7 millió forint fejezetek közötti 
átcsoportosítással a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam 
részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezésére, a XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. A 
kormányzati infokommunikációs szolgáltatások javára, a XXII. Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 6. Az NVTNM 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése 
jogcímcsoport terhére, 

- 1677/2019. (XII. 5.) Korm. határozat, valamint az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. 
határozat alapján 200,0 millió forint fejezetek közötti átcsoportosítással, az elektronikus 
ügyintézési pontok kialakítására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. A kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások javára, 

- 1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 1.451,0 millió forint fejezetek közötti 
átcsoportosítással ingatlanvásárlási feladatra (Bp., X. kerület, Száva u.), a XIV. 
Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Fejezeti 
tartalék alcím javára, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és 
ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan beruházások, ingatlanvásárlás 
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházási, ingatlanvásárlási jogcím terhére,  

- 1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 826,0 millió forint fejezetek közötti 
átcsoportosítással az LTE450 állami tulajdonú alaphálózaton nyújtott szolgáltatások 
megvalósításához, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. A kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások javára, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda 
fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az NVTNM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 12. Az NVTNM tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport terhére. 

 
A kormány döntései alapján év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 
összesen 916,5 millió forinttal csökkent a következő intézkedés alapján:   
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- 1667/2018. (XII. 10.) Korm. határozat alapján 28,6 millió forint átcsoportosítása a 
közösségi foglalkoztatók működésének biztosítására, a XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia feladatrendszerének támogatása alcím terhére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára, 

- 1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 887,8 millió forint a Kormányzati 
Hálózatfejlesztési Projekt keretében a vasútvonalak melletti, a vasúti közlekedéshez 
kapcsolódó elektronikus hírközlési hálózatok fejlesztésére, a XIV. Belügyminisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 55. A 
kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és 
intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós 
projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása jogcím terhére, a XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. 
Közlekedési ágazati programok alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése jogcím javára. 

 
A BM 2018. évi eredeti személyi juttatás előirányzata 417.136,7 millió forint volt, amely az 
évközi módosítások hatására 494.288,6 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű 
előirányzatok 17.883,1 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi 
szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A jelentős növekedés 
elsősorban a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztésére, és a fegyveres testületi 
juttatásra biztosított többletforrásnak köszönhető. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
fejezeti szinten 77.548,3 millió forint volt, amely a módosítások következtében 93.662,7 
millió forintra nőtt.  
 
A fejezet részére eredetileg jóváhagyott dologi kiadások előirányzata 169.135,9 millió forint, 
a módosított előirányzat év végén 369.978,4 millió forint volt.  
 
A felhalmozási kiadások 47.642,0 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások 
hatására 327.982,1 millió forintra nőtt, amelyben kiemelkedő szerepe volt a Rendőrség 
58.066,8 millió forintos, a BM OKF 25.780,4 millió forintos, valamint a Vízügyi 
Igazgatóságok 122.788,7 millió forintos előirányzat növekedésének. 
 
A bevételek eredeti előirányzata fejezeti szinten 27.149,3 millió forint volt, amely a 
módosítások következtében 240.909,8 millió forintra nőtt. A bevételi előirányzat emelkedését 
egyrészt a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (26.990,2 millió forint), a 
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások (1.277,4 millió forint), a „Felzárkózó 
települések” hosszú távú programjának támogatása (8.000,0 millió forint), és A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása (2.000,0 millió 
forint) fejezeti kezelésű előirányzatok bevételnövekményei okozták. További jelentős 
bevételnövekményt eredményeztek az intézmények alábbi saját bevételei:  

− a BM igazgatása közhatalmi bevételei, igazgatási szolgáltatási díjai (16.024,7 millió 
forint); 

− a Büntetés-végrehajtás eredeti előirányzata 2.715,6 millió forintról év végére 10.677,0 
millió forintra emelkedett, több költségvetési hatásnak köszönhetően 
(társadalombiztosítástól átvett pénzeszközök, intézetek áru- és szolgáltatás 
értékesítése, továbbszámlázása, szabad kapacitás kihasználása, bérbe adott konyhák 
bevétele, a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött 

2013



 
 

mosodai szolgáltatások, Bv. Holding Kft. által fel nem használt illegális migrációs 
támogatás visszautalása, családalapítási kölcsön visszatérülése, lakáskölcsön 
törlesztése, stb.); 

− a Rendőrség a Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére (15.075,2 millió forint), valamint a Terrorellenes 
intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére (6.803,3 millió forint) kapott bevételei; az 1731/2019. (XII. 19.) Korm. 
határozat alapján a Rendőrség által használt gépjárművek amortizációs cseréjéhez 
biztosított többletforrás (4.361,8 millió forint), továbbá az európai uniós programokból 
(KEHOP, BBA, MMIA) és egyéb nemzetközi projektekből (ARGO, FRONTEX, 
Koszovói Twinning, Török Twinning) származó bevételek; 

− a BM OKF közfoglalkoztatásból, kéményseprő-ipari tevékenység ellátásából, 
tűzátjelzéshez kapcsolódóan, KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan, 
önkormányzati támogatásból származó bevételei (3.254,2 millió forint); 

− a Vízügyi Igazgatóságok főként közfoglalkoztatásból, valamint a védekezési 
tevékenységekkel összefüggésben kapott bevételei (19.481,8 millió forint) és európai 
uniós programokból származó bevételei (43.523,3 millió forint). 
 

A BM fejezet 2019. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az 
egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.  
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1. cím: Belügyminisztérium igazgatása 
 
Törzskönyvi azonosító száma:  311607 
A Belügyminisztérium webcíme:  www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A BM igazgatása a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya 
- a bűncselekmények megelőzéséért,  
- a büntetés-végrehajtásért,  
- az e-közigazgatásért, 
- az élet és vagyonbiztonság védelméért, 
- a határrendészetért,  
- a helyi önkormányzatokért, 
- az idegenrendészetért és menekültügyért,  
- a katasztrófák elleni védekezésért, 
- a közbiztonságért, 
- a közfoglalkoztatásért, 
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, 
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, 
- a közlekedésrendészetért,  
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, 
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,  
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, 
- a külföldre utazás szabályozásáért,  
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, 
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, 
- a rendészetért,  
- a szabálysértési szabályozásért;  
- a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért, 
- a terrorizmus elleni küzdelemért, 
- a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, 
- a vízgazdálkodásért, 
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, 
- a vízvédelemért, valamint  
- a társadalmi felzárkózásért 
felelős tagjának munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges 
hivatali feladatokat látja el. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A 2019. évi költségvetési törvény alapján a BM igazgatása 2019. évi eredeti kiadási 
előirányzata 27.446,8 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az előző évek 
szerkezeti átalakulása, a jogutódlások okán átcsoportosított támogatási és bevételi 
előirányzatok, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, valamint az európai uniós 
projektek bevételei következtében 38.862,3 millió forintra nőtt. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  30 543,9 27 446,8 27 446,8 38 862,3 29 433,8 96,4% 75,7% 
- ebből: személyi 

juttatás 
6 498,4 6 283,9 6 283,9 10 511,6 9 116,4 140,3% 86,7% 

Bevétel  20 926,8 10 954,8 10 954,8 16 955,9 18 059,1 86,3% 106,5% 

Támogatás  9 841,1 16 492,0 16 492,0 15 213,0 15 213,0 154,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

6 469,4 – – 6 693,4 6 693,4 103,5% 100,0% 

Létszám (fő) 1 130 936 936 986 1 063 94,1% 107,8% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 27 446,8 10 954,8 16 492,0 6 283,9 936 
Évközi módosítások jogcímenként      
 - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya V. 
üteme (Céltartalékok terhére) 

-11,7 0,0 -11,7 -9,8  

 - A kormányzati igazgatásról szóló törvény 
hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés 
többletkiadásainak finanszírozása (Céltartalékok 
terhére) 

3 655,3 0,0 3 655,3 3 082,1  

 - Magyarország Európai Unió melletti Állandó 
Képviseletén egy új kiberbiztonságért felelős 
szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 
1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat végrehajtása 
(kiberbiztonsági szakdiplomata kihelyezése) 

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

 - A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) 
Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 

35,0 0,0 35,0 0,0  

 - A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi 
egyes forrásigényeinek biztosításáról szóló 
1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat végrehajtása 
(Nemzetközi Duna Védelmi Egyezmény elnökségi 
feladatok ellátása) 

64,0 0,0 64,0 0,0  

 - A Központi Maradványelszámolási Alapból és 
fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása 
(a diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia 
előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért 
felelős 6 fős Miniszterelnöki Biztosi Titkárság 
létrehozása) 

43,8 0,0 43,8 37,0  

- A fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő 
személyek 2019. évi fegyveres testületi 
juttatásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 27.) Korm. 

89,3 0,0 89,3 76,0  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

határozat végrehajtása (Céltartalékok terhére) 

 - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2018. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

94,5 0,0 94,5 79,8  

 - BM - EMMI közötti megállapodás (társadalmi 
felzárkózással, valamint a roma 
nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok 
átvétele) 

263,5 0,0 263,5 218,0 50 

 - BM igazgatása - ORFK - Fejér MRFK közötti 
megállapodás (kirendelt közalkalmazott 
illetményfedezete) 

-3,3 0,0 -3,3 -2,8  

 - BM igazgatása - NBSZ közötti megállapodás 
(Nemzeti Biztonsági Felügyelet által ellátott 
minősített adat védelmével kapcsolatos hatósági 
feladatok átadása) 

-173,0 0,0 -173,0 -137,8  

 - BM-PM-KEF közötti megállapodás 
(kormányzati gépjárműcsere programhoz való 
hozzájárulás, BM székhelyén végrehajtott 
beruházási és karbantartási munkálatok) 

-136,3 0,0 -136,3 0,0  

 - BM-HM közötti megállapodás (külföldi út 
megtérítése) 

-6,1 0,0 -6,1 -0,1  

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos 
állomány kötelező továbbképzésére a BM 
irányítása alá tartozó szervektől 

937,4 0,0 937,4 0,0  

 - A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) 2019. 
évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű 
előirányzatról 

182,8 0,0 182,8 47,6  

 - Központi közigazgatási irattárazással összefüggő 
előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

-22,7 0,0 -22,7 0,0  

 - BM igazgatása - BM OKF - BM OKF GEK, BM 
igazgatása - NBSZ, BM igazgatása - ORFK közötti 
megállapodás (cafetéria juttatás fedezete) 

-1,8 0,0 -1,8 -1,3  

 - BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti 
megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak 
ellátása) 

-5,0 0,0 -5,0 0,0  

 - OVF-től előirányzat átcsoportosítás (Griffsoft 
Zrt-vel kötött szerződés fedezetének biztosítása) 

32,4 0,0 32,4 0,0  

 - BM igazgatása - ORFK - Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium közötti megállapodás 
(üzemeltetése költségek fedezetének átadása) 

-11,0 0,0 -11,0 0,0  

 - BM igazgatása - Adyligeti Rendészeti 
Szakközépiskola közötti megállapodás 
(rendvédelmi táboroztatással kapcsolatos költség 
átadása) 

-0,7 0,0 -0,7 -0,1  

 - BM igazgatása - ORFK közötti megállapodás 
(illetmény megtérítése) 

-31,6 0,0 -31,6 -26,5  

 - BM igazgatása - ORFK közötti megállapodás 
(szakmai konferencia megrendezése) 

2,0 0,0 2,0 1,6  

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a szolgálati 
járművek járműkövetésére a BM irányítása alá 
tartozó szervektől 

724,5 0,0 724,5 0,0  

 - IKIR szerződés fedezetének átcsoportosíása -318,5 0,0 -318,5 0,0  

2017



 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
fejezeti kezelésű előirányzatra 
 - Szakrendszerek fenntartásával és 
üzemeltetésével kapcsolatos költségek 
átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 

-134,6 0,0 -134,6 0,0  

 - BM Budai Várba költözés fel nem használt 
részének elvonása 

-6 652,6 0,0 -6 652,6 0,0  

 - Uniós projektek végrehajtása érdekében 
előirányzatátcsoportosítás Európai Uniós és 
nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzatról 

87,8 0,0 87,8 36,8  

 - Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszer (EPER) működtetése 

25,4 0,0 25,4 0,0  

 - Többletbevétel előirányzatosítása (közhatalmi 
többletbevétel) 

4 212,6 4 212,6 0,0 0,0  

 - Többletbevétel előirányzatosítása (működési 
többletbevétel) 

0,3 0,3 0,0 0,0  

 - Bevételi elmaradás előirányzati rendezése  -94,6 -94,6 0,0 0,0  
 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 6 693,4  6 693,4  0,0  1 424,0   
 - Projektek, programok megelőlegezett 
kiadásainak megtérülése, előlegek lehívása 
(KÖFOP, EMH, EFOP, SH, PNR, BBA) 

998,6  998,6  0,0  341,5   

 - EU Tanácsi kiutazások költségeinek részbeni 
megtérülése 

15,8  15,8  0,0  0,0   

 - Korábbi években kötött megállapodások fel nem 
használt részének visszautalása 

5,5  5,5  0,0  1,2   

 - BM - EMMI közötti megállapodás (társadalmi 
felzárkózással, valamint a roma 
nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok 
átvétele) 

15,3  15,3  0,0  0,0   

 - Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
kiadások, valamint A terrorellenes intézkedések 
megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzattal összefüggő tranzakciós 
illeték előirányzatosítása 

76,8  76,8  0,0  0,0   

 - Munkáltatói lakáskölcsön, krízistámogatás 
visszatérülés előirányzatosítása 

14,5  14,5  0,0  0,0   

 - NFA-tól a V. Országos Közfoglalkoztatási 
Konferenciára és Kiállítás fedezetére átutalt forrás 
előirányzatosítása 

68,0  68,0  0,0  10,4   

 - Várható kiadás, bevétel adatszolgáltatás miatti 
bírság pénzügyi teljesítéséhez szükséges forrás 
előirányzatosítása 

688,3  688,3  0,0  0,0   

 - Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt 
előirányzatok között 

0,0  0,0  0,0  -949,9   

2019. évi módosított előirányzat 38 862,3 23 649,3 15 213,0 10 511,6 986 

 
Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:  
- a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálybalépésével kapcsolatos 

illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása 3.082,1 millió forint személyi 

2018



 
 

juttatás és 573,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó; 

- a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi 
juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 
27.) Korm. határozat alapján biztosított forrás 76,0 millió forint személyi juttatás és 13,3 
millió forint szociális hozzájárulás adó; 

- az 1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a diagnózis alapú felzárkózási roma 
stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért felelős 6 fős 
Miniszterelnöki Biztosi Titkárság létrehozásának forrása 37,0 millió forint személyi 
juttatás és 6,8 millió forint szociális hozzájárulás adó; 

- a BM - EMMI között létrejött megállapodás alapján a társadalmi felzárkózással, 
valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok átvétele 218,0 millió forint 
személyi juttatás és 40,4 millió forint szociális hozzájárulás adó; 

- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2018. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra személyi juttatás 79,8 millió forint és 14,8 
millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

- a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2019. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett forrás 47,6 millió forint személyi juttatás és 9,5 millió forint 
szociális hozzájárulás adó; 

- az előző évek maradványának előirányzatosítása során 1.424,0 millió forint személyi 
juttatás és 409,0 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

- az európai uniós projektek, programok megelőlegezett kiadásainak megtérüléséből, 
valamint a támogatási előlegekből (EMH, KÖFOP, SH, PNR, EFOP, BBA) 378,3 
millió forint személyi juttatás és 82,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó;  

- korábbi években kötött megállapodások fel nem használt részének visszautalása miatt 
1,2 millió forint személyi juttatás és 0,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó; 

- a BM - PM - Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás alapján az V. 
Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kiadásainak finanszírozására 17,3 millió 
forint személyi juttatás és 9,0 millió forint szociális hozzájárulás adó növekedését 
eredményezték. 

 
Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 
- a BM - NBSZ között létrejött megállapodás alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

átadásával kapcsolatban 137,8 millió forint személyi juttatás és 26,8 millió forint 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó; 

- hivatásos állomány korábbi évi bérfejlesztésének bázis szintű rendezése 9,8 millió forint 
személyi juttatás és 1,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulás adó; 

- a BM - Országos Rendőr-főkapitányság - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között 
létrejött megállapodás alapján a rendészeti tábor kiadásaira 0,1 millió forint személyi 
juttatás; 

- BM igazgatása - BM OKF - BM OKF GEK, BM igazgatása - NBSZ, BM igazgatása - 
ORFK közötti megállapodások alapján cafetéria juttatás fedezete 1,3 millió forint 
személyi juttatás és 0,5 millió forint szociális hozzájárulási adó; 

- BM igazgatása - ORFK közötti megállapodás alapján illetmény megtérítése 29,3 millió 
forint személyi juttatás és 5,7 millió forint szociális hozzájárulási adó; 

2019



 
 

- BM - HM közötti megállapodás alapján külföldi út megtérítése 0,1 millió forint 
személyi juttatás; 

- BM - PM - Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás alapján az V. 
Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kiadásainak fel nem használt részének 
visszautalása 6,9 millió forint személyi juttatás és 7,4 millió forint szociális hozzájárulás 
adó; 

- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott 
rovatrendezések 949,9 millió forint személyi juttatás és 1,4 millió forint szociális 
hozzájárulás adó csökkenését eredményezték. 

 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult. 
 
A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 2.618,0 millió forinttal növekedett a 2018. 
évi teljesítéshez képest, amely 40,3%-os növekedés.  
 

adatok millió forintban 

Megnevezés 
2018. évi 
teljesítés 

2019. évi 
teljesítés 

Változás 

Rendszeres személyi juttatások  5 053,6 6 847,5 1 793,9 

Nem rendszeres személyi juttatások    920,2 1 706,0 785,8 

Külső személyi juttatások     524,6    562,9 38,3 

Személyi juttatások összesen 6 498,4 9 116,4 2 618,0 

 
A felhasználás 9.116,4 millió forintban realizálódott, amelynek 93,8%-át az állomány, 
valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett 
rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett 
juttatások jelentették. A korábbi évekhez képest jelentősen megnövekedett a rendszeres és 
nem rendszeres személyi juttatások felhasználása, amelyet a kormányzati igazgatásról szóló 
törvény hatálybalépését követően megváltozott bérrendszer, kifizetett szabadságmegváltás, 
illetve az évközi létszámváltozások eredményezték. A külső személyi juttatások jelentős 
részét a hazai és európai uniós forrásból finanszírozott reprezentációs kiadások, megbízási 
díjak és a hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosításának éves díja tette ki, a 
korábbi évhez viszonyítva ezen a kiadási jogcímen csekély mértékű növekedés volt 
tapasztalható. 
 
 A BM igazgatása létszáma 2019. évben az alábbiak szerint alakult: 

Létszám változás levezetése 
Alap 

álláshely 
Központosított 

álláshely 

2019. évi költségvetési nyitó létszám (4002/2019. Korm. határozat alapján) 936 163 

Társadalmi felzárkózással, valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos 
feladatok átvétele EMMI-től (4033/2019. Korm. határozat) 

50 0 

A roma stratégia koordinálásáért és végrehajtásáért felelős miniszterelnöki 
biztos és titkársága létrehozása  
(4016/2019. számú Korm. határozat) 
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A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 2.275,5 millió forint volt. Az év végi 
módosított előirányzat az évközi szerkezeti átalakítások, illetve a többletfeladatokra 
jóváhagyott pótlólagos források következtében 5.108,8 millió forintra nőtt.  

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések: 
− 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 

források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 
honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 5,0 millió forint; 

− a XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról 
szóló 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi Duna Védelmi 
elnökségi feladatok ellátása 64,0 millió forint; 

− a BM – EMMI között létrejött megállapodás alapján a társadalmi felzárkózással, 
valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatok átvétele 20,3 millió forint; 

− fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM 
irányítása alá tartozó szervektől 937,4 millió forint; 

− tranzakciós illeték fedezetének átvétele a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez 
kapcsolódó kiadások” és „A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 
kiadások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokról 76,8 millió forint; 

− NBT 2019. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 
108,4 millió forint; 

− az Országos Vízügyi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: OVF) átvett 32,4 millió forint a 
Griffsoft Zrt.-vel kötött egyedi szerződés fedezetére; 

− szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szolgáló rendszer fedezetének fejezeten belüli 
átcsoportosítása 724,5 millió forint; 

- előző évek maradványának előirányzatosítása 1.603,7 millió forint; 
- Európa Tanácsi utak költségeinek megtérülése 15,8 millió forint; 
- az európai uniós projektek, egyéb programok megelőlegezett kiadásainak 

megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (EMH, KÖFOP, SH, PNR, EFOP, 
BBA) 203,7 millió forint; 

- korábbi években kötött megállapodásokból fel nem használt összegek visszatérítése 2,6 
millió forint; 

- BM - PM - Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás alapján az V. 
Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kiadásainak fedezetére 39,5 millió 
forint; 

- 2019. évi többletbevétel előirányzatosítása 345,9 millió forint értékben. 
 
A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések: 
- Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén egy új kiberbiztonságért 

felelős szakdiplomata álláshely létesítéséről szóló 1449/2018. (IX. 21.) Korm. határozat 
alapján kiberbiztonsági szakdiplomata kihelyezése 7,8 millió forint; 

- a központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátására 
előirányzat átcsoportosítása fejezeti kezelésű előirányzatra 22,7 millió forint; 

Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése 
érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló Korm. határozatban 
foglaltak végrehajtására (4056/2019. Korm. határozat)  
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- szakrendszerek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek átcsoportosítása 
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 134,6 
millió forint; 

- IKIR szerződés fedezetének átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 318,5 millió forint; 

- a BM igazgatása - ORFK - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között létrejött 
megállapodás alapján üzemeltetési költségek fedezetének átadása 11,0 millió forint; 

- a BM igazgatása - ORFK - Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium között létrejött 
megállapodás alapján a rendészeti tábor fedezetének átadása 0,7 millió forint; 

- BM - HM közötti megállapodás alapján külföldi út megtérítése 6,0 millió forint; 
- a BM - NBSZ között létrejött megállapodás alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

átadásával kapcsolatban 8,4 millió forint; 
- bevételi elmaradás 94,7 millió forint;  
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott 

rovatrendezések 725,8 millió forintos csökkenést eredményeztek a dologi kiadások 
előirányzaton. 

 
2019. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 3.696,0 millió forint kifizetés történt, 
amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették: 
- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, 

hajtóanyag beszerzésére 49,0 millió forint került elszámolásra;  
- kommunikációs szolgáltatásokra 739,5 millió forint felhasználás történt, amelyek a 

különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez 
kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, 
KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai 
feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez 
kapcsolódnak; 

- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 2.229,5 millió forint volt, amelyből a 
legjelentősebb kiadást a fordítási, tolmácsolási, oktatási, továbbképzési, valamint a 
közbeszerzésekkel kapcsolatban igénybe vett lebonyolítási, ellenőrzési szolgáltatásokra 
fordított összegek, továbbá a pénzügyi szolgáltatások kiadásai, tranzakciós illeték 
jelentették; 

- a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 172,7 millió forintot fordított az 
intézmény. 

 
Az egyéb működési célú kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 10.599,7 millió forint volt, 
az év végi módosított előirányzat pedig 17.068,9 millió forint.  

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések: 
- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 1.153,7 millió forint; 
- krízistámogatás folyósításához fedezet, illetve visszatérülés rendezése 9,3 millió forint; 
- GINOP 6-1-1-15-2015-00001. azonosító számú projektben előleg visszafizetéshez 

szükséges előirányzat rendezése 115,2 millió forint; 
- 2019. évi többletbevétel 3.867,1 millió forint; 
- várható kiadás, bevétel adatszolgáltatás miatti bírság pénzügyi teljesítéséhez 688,3 

millió forint előirányzatosítása; 
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott 

rovatrendezések 635,6 millió forint értékben. 
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A 2019. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 13.178,6 millió forint 
kifizetés történt az alábbiak szerint:  

- nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése (191,7 millió forint); 
- egyéb elvonások, befizetések jogcímen 852,9 millió forint, amelyből az Előrejelzés 

adatszolgáltatás miatt a fejezetet érintő befizetési kötelezettség teljesítése (689,0 millió 
forint), míg a Központi Maradványelszámolási Alap részére befizetett összeg (163,9 
millió forint); 

- a 2019. évben keletkezett többletbevételek átadása a Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 11.929,2 millió forint; 

- GINOP 6-1-1-15-2015-00001. számú projektben előleg túllépés miatti visszafizetési 
kötelezettség teljesítése 115,2 millió forint;  

- V. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár megrendezésére kapott előirányzat 
fel nem használt részének visszautalása 16,5 millió forint; 

- 2018. évben megkötött, de 2019. évben átutalással teljesített megállapodások 73,1 
millió forint összegben (Legfőbb Ügyészség, KEF). 

 
Beruházások előirányzaton 7.084,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely 
az évközi módosítások következtében 3.389,6 millió forintra csökkent.   

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték: 
- a 2017. évi maradvány előirányzatosítása 2.039,6 millió forint; 
- 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 

források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 
honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 30,0 millió forint; 

- a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 2019. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű 
előirányzatról átvett forrás 42,7 millió forint; 

- a projektek, programok terhén megelőlegezett kiadások megtérüléséből, valamint a 
támogatási előlegekből (EMH, KÖFOP, SH, PNR, EFOP, BBA) 306,6 millió forint; 

- korábbi megállapodásokból fel nem használt összeg visszatérítése 1,8 millió; 
- kiemelt előirányzatok közötti évközi átcsoportosítások 541,8 millió forint értékben. 

 
Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások csökkentették: 
− feladat elmaradás miatti forráselvonás 6.652,6 millió forint;  
− BM igazgatása - BM OKF - BM OKF GEK közötti megállapodás alapján védelmi 

felkészítés feladatainak ellátására átcsoportosított 5,0 millió forint értékben. 
 
A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 1.229,7 millió forint volt, amely a 
rendelkezésre álló források 36,3%-a. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron 
kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 523,0 millió forint összegben. Az 
informatikai eszközök beszerzésére összesen 442,9 millió forint értékben került sor. Az egyéb 
tárgyi eszközök beszerzése, létesítése soron 5,5 millió forint értékben vált szükségessé. 
 
Egyéb felhalmozási célú kiadásokon eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, 
azonban az előirányzat az évközi módosítások következtében 465,2 millió forintra 
növekedett. Ebből az összegből 63,4 millió forint a korábbi évek maradványának 
előirányzatosítása, 391,6 millió forint az európai uniós projektben visszafizetési 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása, 10,2 
millió forint pedig azon többletbevétel előirányzatosítása, amely a Munkáltatói Lakásépítési 
Alaphoz kapcsolódik. 
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2019-ben az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 395,7 millió forint 
kifizetés történt, az alábbiak szerint: 
− európai uniós projektben előírt visszafizetési kötelezettség teljesítése 391,7 millió forint; 
− a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott visszatérítendő támogatásként 4,0 

millió forint. 
 
A BM igazgatása működési bevételének eredeti előirányzata 246,0 millió forint volt, amely 
az évközi módosítások következtében 151,7 millió forintra csökkent. Az eredeti előirányzatot 
a bevételek elmaradása csökkentette 94,3 millió forint összegben. 
 
A BM igazgatása működési bevételének 70,7%-a anyakönyvi okmányokból, 15,1%-a a 
személy- és vagyonőr képzésből, 8,8%-a az EU Tanácsi kiutazások költségeinek 
megtérítéséből, 5,4%-a pedig az egyéb működési bevételekből (Belügyi Szemle, rendészeti 
alap- és szakvizsga stb.) származó bevételekből származik. 
 
A közhatalmi bevételek soron 10.708,8 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, 
amely az évközi módosítások következtében 14.921,5 millió forintra növekedett, amely 
növekedést teljes egészében a többletbevételek jelentették. 
 
A közhatalmi bevételek előirányzat teljesülése év végéig 16.024,7 millió forint volt, amely 
igazgatási szolgáltatási díjak címen realizált bevételből származott. Az igazgatási szolgáltatási 
díjbevételek 49,3%-át az eredetiségvizsgálatból, 29,6%-át pedig a rendszámigazgatásból 
származó bevételek teszik ki. A fennmaradó 21,1% a közúti igazgatási szolgáltatási díjakból, 
Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) használatának 
igazgatási szolgáltatási díjából, úti okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díbólj 
(magánútlevél), bianco okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (járműkísérő 
lap, forgalmi engedély, nemzetközi vezetői engedély), személy és lakcím adatszolgáltatás 
igazgatási szolgáltatási díjából, nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közokirat kiadás 
igazgatási szolgáltatási díjából, kötelező felelősségbiztosítás, CASCO adatszolgáltatás 
igazgatási szolgáltatási díjakból teljesített bevételekből keletkezett. 
 
A 2019. évben a teljesült közhatalmi és működési bevételekből feladatellátás céljából 
10.917,3 millió forint átutalásra került a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
fejezeti kezelésű előirányzat javára.  
 
A BM igazgatása működési célú támogatások előirányzata az évközi módosítások 
következtében 1.493,1 millió forintra növekedett az alábbi tételek miatt: 
- az európai uniós projektek, programok terhén megelőlegezett kiadások megtérülése, 

valamint a kapott előlegek 447,9 millió forint;  
- európai uniós projekt finanszírozására likviditási kölcsön biztosítása 177,4 millió forint 

összegben az Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról; 

- EU Tanács üléseire kiutazók utazási költségeinek megtérítése 15,8 millió forint;  
- a BM - PM - Nemzeti Foglalkoztatási Alap között létrejött megállapodás alapján a V. 

Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár kiadásainak finanszírozására 68,0 millió 
forint;  

- korábbi megállapodások alapján átadott előirányzatokból a fel nem használt rész 
visszatérülése 3,6 millió forint;  
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- 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet alapján, társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos 
feladatokkal kapcsolatban EMMI-től utalással kapott 15,3 millió forint;  

- tranzakciós illeték fedezetének átvétele a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez 
kapcsolódó kiadások” és „A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó 
kiadások” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatokról 76,8 millió forint;  

- várható kiadás, bevétel adatszolgáltatás miatti bírság pénzügyi teljesítéséhez 688,3 
millió forint összeg került biztosításra. 

 
A felhalmozási célú támogatások módosított előirányzata 375,2 millió forint volt, amelyből 
18,9 millió forint felhalmozási célú projektek finanszírozásához szükséges visszatérítendő-, 
likviditási támogatás, 356,3 millió forint az európai uniós projektek, programok terhén 
megelőlegezett kiadások megtérülése.  
 
A BM igazgatása tárgyévi követelésállományának jelentős része az igazgatási szolgáltatási 
díjkövetelésekből, az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből, és egy ismeretlen 
tettes elleni rendőrségi feljelentéshez kapcsolódó kártérítési követelésből, továbbá a 
dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyévi törlesztő részletéből fennmaradó hátralékok 
összegéből tevődött össze, az alábbiak szerint: 
 

adatok millió forintban 

Megnevezés 
2019. évi nyitó 

állomány 
2019. évi záró 

állomány 
Tárgyévi követelések közhatalmi bevételekből: 95,3 328,9 
Tárgyévi közhatalmi bevételek követeléseinek elszámolt 
értékvesztése: 

-16,4 -17,6 

Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):  5,3 1,6 
Tárgyévi áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) származó 
követelések elszámolt értékvesztése: 

-0,1 0 

Tárgyévi egyéb követelések: 106,0 106,0 
Tárgyévi egyéb követelések elszámolt értékvesztése: -53,0 -52,9 
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés: 0,9 0,9 
Összesen: 138,0 366,9 

 
A közhatalmi bevételek esetében a záró állományban a legnagyobb tételt a név- és lakcím, úti 
okmány és a jármű adatszolgáltatással, valamint a – Kormányablakok/Okmányirodák által 
kiállított bizonylatok szerinti – rendszámigazgatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási 
díjak állománya alkotja.  
Az áruszállításból és szolgáltatásból származó tárgyévi követelésállomány az anyakönyvi 
okmányokhoz kapcsolódó követelésekből áll, egyéb követelésként pedig a KEK KH 2016. 
december 31-i megszűnésével a BM igazgatása követelésállományába került 106,0 millió 
forint összegű egyéb kártérítés szerepel a nyilvántartásban.  
A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön záró állománya a fizetési kötelezettek hátralékának 
összegét tartalmazza. 
 
A 2019. évben behajthatatlan követelésként 1,3 millió forint került leírásra. A behajthatatlan 
követelések részletezése és leírásának okai az alábbiak voltak: 
 

adatok millió forintban 
Követelés Összege Leírás oka 

Jogügyletek biztonságát erősítő 
adatszolgáltatási keretrendszer használata 

során történő lekérdezések díjköteles tételeit 
0,3 

a követelés elévült, így bíróság előtt 
érvényesíteni nem lehetett 
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tartalmazó bizonylatok 

Jogügyletek biztonságát erősítő 
adatszolgáltatási keretrendszer használata 

során történő lekérdezések díjköteles tételeit 
tartalmazó bizonylatok 

1,0 

a követelést eredményesen érvényesíteni nem 
lehetett, mivel a fizetési meghagyásos 
eljárással, a végrehajtással kapcsolatos 

költségek nincsenek arányban a követelés 
várhatóan behajtható összegével 

 
2019. évben 1 fő munkáltatói lakáskölcsöne esetében a kölcsön kiutalásakor – az eltöltött 
szolgálati idő alapján – 50.000 forint összegű követelés került elengedésre. 
 
A 2019. évben kétes követelésként 1,1 millió forint szerepel a nyilvántartásban, amely a 
Magyar Közbeszerzési Intézet Kft-vel szemben fennálló, általa el nem ismert követelést 
tartalmazza. 
 
A BM lakásépítési, -felújítási és -vásárlási munkáltatói támogatás állománya 2019. évben az 
alábbiak szerint alakult: 
- A tárgyévben két dolgozó nyújtott be lakáscélú kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön 

iránti kérelmet, amelyek kedvező elbírálásban részesültek, így összesen 4,0 millió forint 
összegű kölcsön került kifizetésre.  

- A költségvetési év végén 37 fő rendelkezett összesen 76,6 millió forint összegű 
munkáltatói kölcsönnel.  

- A visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap 
számla 2019. évi forgalma az alábbiak szerint alakult: 
 

adatok millió forintban 

Nyitóegyenleg: 63,4 
Bevételek (törlesztés): 10,2 
Folyósított kölcsön: -4,0 
Egyéb kiadás: -0,1 
Záró egyenleg: 69,5 

 
A BM igazgatása 2018. évi maradványának teljesülése 6.693,4 millió forint volt, amelynek 
kiemelt előirányzatonkénti felhasználása az alábbiak szerint alakult: 
 

adatok millió forintban 

Személyi juttatások 1 424,0 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 409,0 

Dologi kiadások 1 603,7 

Egyéb működési célú kiadások  1 153,7 

Beruházások 2 039,6 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 63,4 

Összesen: 6 693,4 

 
A 2018. évi maradvány a 2018. december havi nem rendszeres személyi juttatásokra, a 
személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra, a 
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még 2018. év folyamán megkötött megállapodások teljesítésére, az áthúzódó, december 
hónapban beérkező, teljesítésre nem került kiadások kifizetésére, valamint az európai uniós 
projektekre kapott előlegek, likviditási támogatások visszafizetésére került felhasználásra. 
 
A BM igazgatásának a 2019. évben keletkezett maradványa 10.531,7 millió forint volt, 
amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 7.218,0 millió forintot, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 3.313,7 millió forintot tett ki. 
 
A 2019. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult: 
 

adatok millió forintban 
Személyi juttatások 372,0 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 144,5 

Dologi kiadások 786,8 

Egyéb működési célú kiadások  3 883,7 

Beruházások 1 960,7 

Egyéb felhalmozási célú kiadások 70,3 

2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3 313,7 

Összesen: 10 531,7 

 
 A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint 
foglalhatók össze: 
− a költségvetési évben befolyt, a közhatalmi bevételek rovatán elszámolt olyan 

költségvetési bevétel, amely a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő 
költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra 3,867,1 millió forint; 

− a kötelezettségvállalás a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú kiadási 
előirányzatai terhére történt, de a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódása miatt – 
áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig 195,2 millió forint; 

− az államháztartáson kívülről származó olyan költségvetési bevétel összege, amely 
esetén az átadó az átadott összeg terhére ellátandó feladatot meghatározta 69,5 millió 
forint, 

− a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel 
kapott költségvetési támogatás 16,5 millió forint; 

− az európai uniós projektből finanszírozott költségvetési támogatások 3.033,1 millió 
forint; 

− a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi 
juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 
27.) Korm. határozat alapján átcsoportosított forrás költségvetési maradványa 36,6 
millió forint. 

 
 Vagyongazdálkodás 
 
A BM igazgatása vagyonában 2019. évben az immateriális javak és a beruházások esetében 
nagymértékű csökkenés mutatható ki az előző évi adatokhoz képest.  
 
Az immateriális javak állománya 34,0%-kal csökkent a nyitó állományhoz képest, amely 
csökkenést az évközben elszámolt értékcsökkenés okozta. Az Immateriális javak állománya a 
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beszerzések miatt 2019. évben 588,7 millió forint összeggel növekedett. A beszerzésekből 
296,0 millió forint európai uniós forrásból történt.  
 
A beruházások záró állományának nyitó állományához viszonyított 32,7%-os csökkenését az 
aktiválások, üzembe helyezések okozták. 2018. évben a flottakövetési rendszer kiépítésével 
beszerzésre került 12.000 db, 808,8 millió forint bekerülési értékű e-menetlevél szállítási 
egységcsomagból 2019-ben 11.494 db, összesen 774,7 millió forint összegű eszköz került 
üzembe helyezésre, valamint további 624 db – 42,1 millió forint bekerülési értéken – 
egységcsomag került beszerzésre, amelyek 2019. év végéig nem kerültek üzembe helyezésre. 
A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában év végére 40,0%-os növekedés 
mutatható ki, amelynek nagy részét szintén a flottakövető rendszer kiépítéséhez kapcsolódó 
szállítási csomagok üzembe helyezése okozta.  
 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet alapján a társadalmi felzárkózással, 
valamint a roma nemzetiségpolitikával kapcsolatos feladatokat 2019. május 1-jétől a 
Belügyminisztérium vette át az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A feladatok átadás-
átvételével kapcsolatos költségvetési megállapodás tartalmazta a feladatok ellátáshoz 
kapcsolódó Immateriális javak átvételét is. A megállapodás alapján összesen 14 db eszköz 
került átvételre 129,7 millió forint bruttó értékben. 
 
Kismértékű állománynövekedést – 1,6 millió forint – eredményezett, hogy 2019. évközben 2 
db immateriális jószág és 1 db informatikai gép került ismételten nyilvántartásba vételre 
(bruttó 0,3 millió forint értékben), mint leltáridőszakon kívül fellelt eszköz, továbbá az év 
végi mennyiségi leltározás során további 27 db eszköz került leltártöbbletként nyilvántartásba 
vételre összesen bruttó 1,3 millió forint értékben. 
 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománycsökkenése az év közben 
lefolytatott selejtezési eljárás, az év végi leltározás során megállapított leltárhiány, illetve 
vagyonkezelői jog átadása miatt történt, az alábbiakban részletezettek szerint: 
− A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 2019. január 1-jén 

hatályba lépett 8. § (1) bekezdés j) pontja alapján a korábban a Belügyminisztérium 
szervezeti egysége (Nemzeti Biztonsági Felügyelet) által ellátott minősített adat 
védelmével kapcsolatos hatósági feladatok, valamint a telephelyi iparbiztonsági 
hatósági feladatok 2019. január 1-jei hatállyal a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
feladat- és hatáskörébe kerültek.  A feladatok végrehajtásához szükséges tárgyi 
eszközök vagyonkezelői jogainak és kötelezettségeinek átruházására vonatkozó 
szerződést a Belügyminisztérium és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 2019. március 
11. napján írta alá. A szerződés alapján összesen 0,5 millió forint bruttó értékű 
immateriális jószág és 12,7 millió forint bruttó értékű gép, berendezés, felszerelés került 
átadásra a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére 2019. január 1. napjával. 

− A BM és a Földmérési és Távérzékelési Intézet – mint konzorcium – az Elektronikus 
Közigazgatás Operatív Program keretén belül az EKOP-1.2.17/B-2012-2012-001 
azonosító számú „Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését 
biztosító településrendezési terv digitalizálása” című projektre (továbbiakban: Projekt) 
támogatást nyert el. A Projekt tekintetében a Vagyonkezelő jogutódja 2014. augusztus 
10. napjával a Miniszterelnökség lett, ezt követően pedig 2014. december 23. napján 
megkötésre került a Vagyonkezelő és a Miniszterelnökség között az átadás-átvételi 
megállapodás, mely szerint a Projekt keretében beszerzett vagyonelem átadásáról külön 
megállapodásban rendelkeznek a felek. A Projekt megvalósítása során 218,5 millió 
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forint bruttó értékű „Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) modulok kialakítása, 
digitalizálása” megnevezésű szellemi termék (a továbbiakban: ÉMO rendszer) jött létre, 
amelyet ténylegesen a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: LTK) használja és üzemelteti, 
ezért az LTK közfeladatainak hatékonyabb ellátása és támogatási konstrukcióban 
történő finanszírozhatósága érdekében a BM kezdeményezte az MNV Zrt. felé az ÉMO 
rendszer vagyonkezelői jogának – a Miniszterelnökség hozzájárulásával – az LTK 
vagyonkezelésébe történő átruházását, amely 2019. szeptember 19-én megtörtént. 

- a BM igazgatása 2019. évben lefolytatott selejtezési eljárása során 130 eszköz (2.191 
darabszámmal) került leselejtezésre összesen bruttó 403,7 millió forint értékben. 

- a 2019. évi mennyiségi leltározás végrehajtása során 117 db eszköz került 
leltárhiányként kivezetésre, amelyeknek a bruttó bekerülési értéke összesen 9,6 millió 
forint volt (ebből immateriális jószág 21 db, 0,1 millió forint értékben, gépek, 
berendezések, felszerelések pedig 96 db, bruttó 9,5 millió forint értékben). 

 
A mérlegadatok elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi 
eszközök állományának könyv szerinti értékében 29,5%-os csökkenés következett be az előző 
évi beszámoló készítési időszakot bázis időszaknak tekintve. 
 
Összetételét vizsgálva 2019. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a 
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 29,7%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, 
valamint az aktív időbeli elhatárolások 70,3%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás 
alapjául szolgáló 2018. évi éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe 
véve ez az arány 48,4% és 51,6% volt. Megállapítható, hogy a két költségvetési év között 
jelentős mértékű változás történt. 
 
Az eszközök értékének változását elemezve állománycsoportonként az alábbi jelentősebb 
változások következtek be: 
 

a/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
adatok millió forintban 

- immateriális javak állománycsökkenése 1.532,4 
- ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok csökkenése 10,8 
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománynövekedése 115,1 
- beruházások, felújítások csökkenése 732,6 

 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozásának okai a 
fentiekben részletesen bemutatásra kerültek. 

 
b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 

A forgóeszközök között a BM igazgatása vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, 
amelyben 2019. évben az előző évhez képest 6,4 millió forint összegű készletváltozás 
történt, így a készletek állományában 12,5%-os állománynövekedés következett be. 
 

c/ Pénzeszközök 
A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva jelentős 50,1%-os 
növekedés történt, amelyet a bevételek emelkedése okozott. A 2019. évben 
jóváhagyott többletbevételek feladatazonos felhasználása, rendezése csak 2020. év 
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elején valósult meg maradványként, ezért növelték a pénzeszközök állományát 2019. 
év végén. 
 

d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások 
A követelések mérlegértéke előző évhez viszonyítottan 408,9 millió forinttal, azaz 
86,0%-kal növekedett: a költségvetési évben esedékes követelések állomány 228,9 
millió forint összeggel, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 
pedig 179,9 millió forint összeggel növekedett az előző évi adatokhoz képest.  
A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke az előző évi adatokhoz képest 
jelentősen, 262,1 millió forint összeggel (3.010,7%). növekedett. A növekedésből 
246,8 millió forint összeget a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 azonosítószámú projekt 
esetében kifizetett beruházásra adott előleg, 12,4 millió forint összeget pedig az EFOP-
1.3.3-16-2016-00001 azonosítószámú projektből az igénybe vett szolgáltatásra adott 
előlegek kifizetése teszi ki. 
 

e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 2,86-szoros növekedés 
tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedést a december 
hónapban kifizetett illetmények, munkabérek elszámolása, illetve az adott előleghez 
kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó összege 
okozta. 
 

f/ Aktív id őbeli elhatárolások 
Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2018. évhez viszonyítva jelentős 
mértékben (1.816,8%) növekedett, amely a költségek, ráfordítások aktív időbeli 
elhatárolásai (például: e-menetlevél licencek 3 éves díja, valamint a hivatalos 
állomány részére kifizetett biztosítási díj) miatt emelkedett.  

 
A BM igazgatása 2019. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal 
kapcsolatos bevétele nem keletkezett.  
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
- A BM igazgatása 2019. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. 
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek. 
 

A BM igazgatása rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2019. december 31-én 
15,3 millió forint volt. Tartalmát tekintve a letéti számlán kerül elkülönítésre az európai uniós 
projektek keretében, illetve egyéb szerződések esetében felmerülő ún. szerződést biztosító 
mellékkötelezettségek teljesítése, amelyet a szerződő partnerek utaltak át a BM igazgatása 
számlájára. 
 
A BM igazgatása rendelkezik EFER elszámolási számlával, melyen keresztül a BM, a 
Magyar Államkincstár (MÁK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a Fővárosi és 
a Megyei Kormányhivatalok ügyintézései során az ügyfelek bankkártyás, illetve 
internetbankon keresztül történő fizetési tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER 
számla 2019. december 31-i záró egyenlege: 430,1 millió forint. 
 
A BM 2019. évben négy darab uniós projektet zárt le az alábbiak szerint:  
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- A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00028 azonosító jelű, „Rendészeti 
tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó 
elektronikus feldolgozó képesség bővítésével” (InNOVA) elnevezésű kiemelt projekt 
megítélt támogatási összege: 5.148,0 millió forint volt. A projekt 2019. június 30-án 
zárult. A projektben a BM költségvetése 124,1 millió forint volt, amelyből 43,1 millió 
forint személyi és személyi jellegű költség került elszámolásra a záró kifizetési 
kérelem benyújtásakor (2019. augusztus 29.), amelynek támogató általi kifizetése 
jóváhagyás után várható. Hiánypótlás még a mai napig nem érkezett. 

- A BBA-3.2.2/4-2016-00001 azonosító számú, „A SIS II HU hálózati és szerver 
infrastruktúra megújítása” című projekt megítélt támogatása 643,2 millió forint volt, 
amelyből 2018. március 29-én 578,9 millió forint támogatási előleg került kifizetésre. 
A 2019. május 13-án benyújtott zárójelentésben szereplő elszámolt – és a Felelős 
Hatóság által elfogadott – költségek összege 226,8 millió forint volt. A fel nem 
használt támogatási előleg összege, 352,1 millió forint a Felelős Hatóság részére 
visszafizetésre került. 

- A BBA-2.6.21-2016-00002 „SISII NS.CP és N.COPY alkalmazás rétegek átalakítása 
N.COPY infrastrukturális megújítása” című projekt megítélt támogatása 595,1 millió 
forint volt, amelyből 535,6 millió forint támogatási előleg került kifizetésre a Felelős 
Hatóság által. A projekt fizikai zárása megtörtént, a projekt zárójelentése 2019. 
november 13-án benyújtásra került, a BM által felhasznált támogatás összege összesen 
555,9 millió forint. A projekt pénzügyi zárásának elfogadása a Felelős Hatóság 
részéről még nem történt meg, a projekt pénzügyi helyszíni ellenőrzése várható. 

- A BBA-2.6.21/4-2016-00001 „SIS II HU infrastruktúra továbbfejlesztése” című 
projekt megítélt támogatása 371,5 millió forint volt, amelyből 2018. március 29-én 
334,4 millió forint támogatási előleg került kifizetésre. A projekt záró pénzügyi 
elszámolását 2019. május 13-án benyújtásra került, a BM által felhasznált, a Felelős 
Hatóság részéről elfogadott összeg 294,0 millió forint volt. A fel nem használt 
támogatási előleg összege 40,4 millió forint, amely a Felelős Hatóság részére két 
részletben, 2019. június 28-án 39,6 millió forint, 2020. február 24-én 0,8 millió forint 
visszafizetésre került. 

 
 
2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 722601 
Honlap címe: nvsz.hu/ 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a 
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódaként gazdasági szervezettel rendelkező 
költségvetési szervként került létrehozásra a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel 
ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 
293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján. 
 
Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint 
a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését; a Rendőrségről szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
személyi kör megbízhatósági vizsgálatát; az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak 
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szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupció-
megelőzéssel kapcsolatos feladatokat.  
 
Az elmúlt évben a védett szervek körében jelentős változások történtek, a Bevándorlási és 
Menekültügyi Hivatal 2019. július 1-jei hatállyal Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággá 
alakult, az idegenrendészeti szerv a rendvédelmi szervként működik tovább, 2019. február 1-
jétől bevezették a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyt. A változások mind a 
közalkalmazotti, mind a hivatásos állományt érintették, döntő mértékben a kifogástalan 
életvitel ellenőrzés körében. 
 
Továbbra is fokozott figyelemet fordított a szerv a 2018. július 1-jétől hatályos 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény gyakorlati végrehajtására, és ezzel 
párhuzamosan az Rtv. alapján végzett titkos információgyűjtések alkalmazására. 2019. január 
1-jétől a feladatok kiegészültek a vezetői beosztásba kinevezést és a rendfokozatban történő 
soron kívüli előléptetést megelőző előzetes véleményalkotással is. 
 
Az NVSZ tevékenységi körében 2019. évben 255 előkészítő eljárás és 611 titkos 
információgyűjtés került elrendelésre. A megbízhatósági vizsgálatok végrehajtását az új 
élethelyzetek kialakításának bonyolultabb, több mozzanatos, több szereplős cselekménysor 
megvalósításának igénye jellemzi. Kiemelendő, hogy 2019. évben 1.146 lezárt vizsgálat 
történt. 
 
Az NVSZ erőfeszítéseinek eredményei az írott és elektronikus médiában is pozitív, támogató 
visszhangot kaptak. Elmondható, hogy a sikeres felderítésekről, a megbízhatósági 
vizsgálatokról szóló hírek önmagukban is visszatartó erőt jelentenek, valamint erősítik az 
NVSZ munkájába vetett bizalmat. 
 
A Hszt. 2011. január 1-jétől vezette be a kifogástalan életvitel ellenőrzésének szabályait. Az 
ellenőrzés célja, a hivatásos szolgálatra előéletük, illetve aktuális életvitelük alapján 
alkalmatlan személyek kiszűrése. Az életvitel ellenőrzések száma 2019. évben 4.245 
befejezett ügyet tett ki.  
 
A korrupció elleni küzdelem büntetőjogon kívüli eszközrendszerének bővítése, a stratégiai 
szemléletformálás, a szervezeti integritás erősítése, a civil szervezetekkel való 
együttműködés, az oktatás, az állampolgári és szakmai felelősségtudat kialakítása az NVSZ 
feladatkörének jelentős irányvonala. A Nemzeti Korrupcióellenes Programban (a 
továbbiakban: NKP) meghatározott célok és feladatok továbbvitelét 2019-ben is a KÖFOP 
projekt segítette. Az NKP (2015-2018) értékelő jelentése a tárcáktól beérkező javaslatok 
figyelembevételével már 2018. év végén elkészült, amelynek eredményei a készülő új 
stratégia tartalmi elemeinek összeállításához felhasználásra kerültek. Az új stratégia részletes 
kidolgozására, a benne szereplő feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
megteremtésére, a pályázatok előkészítésére, a szervek közötti egyeztetésekre, és kormány elé 
terjesztésére 2019. év során került sor. 
 
Az NVSZ és a Magyar Kormánytisztviselői Kar (továbbiakban: MKK) együttműködésének 
eredményeként novemberben lezárult a kormányhivatalokat érintő több hónapos integritás és 
hivatásetika tárgyú előadássorozat. A 21 állomáson, minden megyei kormányhivatal összesen 
2.403 fő munkatársának részvételével megtartott képzéseken az MKK szerepköréről, az MKK 
Hivatásetikai Kódexének alapvető szabályairól, a Kódex lehetséges módosítási irányairól, 
valamint a korrupciómegelőzés eszközeiről esett szó. Kiemelésre került továbbá az integritás 
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tanácsadók szervezeten belüli szerepe, továbbá bemutatásra került az NVSZ korrupció elleni 
tevékenysége is. 
 
Jelentős előrelépés történt a fiatal korosztály értékelvű nevelésében, az integritással 
kapcsolatos tudatosságfejlesztés területén. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal (a 
továbbiakban: NBT) egynapos szemléletformáló iskolai szakmai nap módszertana került 
kidolgozásra két változatban: a 7-8. és a 9-10. osztályos tanulók számára. Ezzel 
párhuzamosan megrendezésre került egy 30 órás tanári felkészítő kurzus is, amelyek 
elvégzését követően a szakmai napot a tanárok már eredményesen tudják önállóan levezetni. 
A kurzus célja volt, hogy a pedagógusok megismerjék a korrupció társadalmi jelenségeit és az 
integritás koncepcióját, az NBT és az NVSZ által közösen kidolgozott „A korrupció 
felismerése és megelőzése, integritás szemlélet kialakítása az általános és középiskolákban” 
című akkreditált, kreditpontos, oktatói segédlet szakmai tartalmát. A kurzus hozzájárult 
ahhoz, hogy a pedagógusok megerősítsék az általuk vezetett szemléletformáló iskolai szakmai 
napon résztvevő tanulókban az egyéni felelősségvállalás és az etikus viselkedés helyességébe 
vetett hitet, illetve az etikátlan/szabályszegő viselkedés elutasítására való hajlandóságot.  
 
A fenti képzéseken kívül 14 államigazgatási szerv felkérésére összesen 592 főnek került 
előadás megtartásra az NVSZ tevékenységéről, valamint az értékalapú szemléletről, illetve 12 
tréning összesen 162 fő számára. A NAV trénereivel kitűnő együttműködés alakult ki, ezért 
több alkalommal került sor közös tréningek megtartására is. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 8 252,7 6 005,4 6 005,4 8 916,7 8 188,6 99,2% 91,8% 

 ebből:  személyi juttatás 4 564,2 4 548,0 4 548,0 5 168,3 5 080,6 111,3% 98,3% 

Bevétel 1 678,1 0,0 0,0 1 502,8 1 110,2 66,2% 73,9% 

Támogatás 6 152,0 6 005,4 6 005,4 6 624,5 6 624,5 107,7% 100,0% 

Költségvetési maradvány 1 212,0 –   789,4 789,4 65,1% 100,0% 

Létszám (fő)  535 555 555 555 535 100,0% 96,4% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Kiadás-
ból 

személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 6 005,4  0,0 6 005,4 4 548,0  555 
Módosítások jogcímenként           
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 789,4 789,4  51,1  
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM 
igazgatása részére a szolgálati járművek 
járműkövetésével összefüggő kiadásokra 

-4,5  -4,5   
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- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) 
bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM 
rendelet alapján – a hivatásos állomány 
kötelező továbbképzési és vezetőképzési 
feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM 
igazgatása részére 

-7,1  -7,1   

- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016. 2018. évi 
törölt bevétel 

25,1 25,1    

- A belügyminiszter irányítása alá tartozó 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszti, 
főtiszti és tábornoki rendfokozati 
állománycsoportba tartozó állományának 
2019. évi kiegészítő ruházati utánpótlási 
ellátmányáról szóló 24/2018. (XII. 21.) BM 
utasítás alapján BM fejezeti kezelésű 
előirányzatból nyújtott támogatás 

20,7 20,7  20,7  

- NVSZ-KR közötti megállapodás 
(üzemanyag költség átadás) 

-21,1  -21,1   

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya V. 
üteme (Céltartalékok terhére) 

170,3  170,3 143,8  

- NVSZ-KR közötti megállapodás (őrzés-
védés fedezetének átadása) 

-16,3  -16,3   

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2018. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

167,4  167,4 141,3  

- KÖFOP IT infrastuktúra kiépítés szállítói 
finanszírozás, elszámolás 

1 129,7 1 129,7  4,6  

- A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba 
került foglalkoztatottak illetményemelésére 
biztosított többletforrás (Céltartalékok 
terhére) 

79,1  79,1 66,8  

- BBA 5.3.3/5-2018-00003 projekt előleg 42,7 42,7  4,9  
- BBA Schengeni határon végzett 
antikorrupciós projekt utófinanszírozása 

5,8 5,8    

- NVSZ-OKF közötti megállapodás (cafeteria 
térítés 2 fő) 

-0,1  -0,1 -0,1  

- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel 
összefüggő egészségügyi alkalmatlanná 
válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének 
átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

0,4  0,4 0,3  

- 1433/2019. (VII. 26.) Korm. hat. alapján a 
30 fős létszámfejlesztés forrásbiztosítása 

265,7 265,7  66,7  

- ORFK ruházati ellátás (2019. év) -16,9  -16,9 -16,9  
- A fegyveres testületeknél szolgálatot 
teljesítő személyek 2019. évi fegyveres 
testületi juttatásának biztosítása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. 
(XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása 
(Céltartalékok terhére) 

267,9  267,9 228,0  

- Többletbevétel előirányzatosítása  13,1 13,1  5,9  
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás 
kiemelt előirányzatok között 

   -96,8  

2019. évi módosított előirányzat 8 916,7 2 292,2 6 624,5 5 168,3 555 
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Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 6.005,4 
millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 
8.916,7 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 6.624,5 millió forint költségvetési 
támogatás, 1.502,8 millió forint bevétel és 789,4 millió forint előző évi maradvány 
biztosította. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 4.548,0 millió forint volt, amely a módosítások 
hatására az év végére 5.168,3 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét a 
Hszt. szerinti rendvédelmi életpálya bevezetéséhez kapcsolódóan biztosított, a rendvédelmi 
alkalmazotti jogviszony bevezetése kapcsán felmerülő többlet, illetve az év végén az egyszeri 
fegyveres testületi juttatás előirányzatai jelentették. Év végére 5.080,6 millió forint került 
felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 98,3%-a.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
842,0 millió forint volt, amely a módosítások hatására 991,0 millió forintra nőtt, a teljesítés 
pedig 945,3 millió forint volt. Az előirányzat módosulását a személyi juttatások változása 
befolyásolta. 
 
A dologi kiadások 584,5 millió forintos eredeti előirányzatát két fő tényező befolyásolta. 
Egyrészt a maradvány igénybevétele, másrészt a KÖFOP projekt keretében teljesülő szállítói 
finanszírozású számlák járultak hozzá jelentős mértékben az előirányzat 1.545,6 millió 
forintra emelkedéséhez. Az év végére 1.191,5 millió forint került felhasználásra, amelyből a 
legjelentősebb felhasználásokat a bérleti és lízing díjak, a titkos információgyűjtéssel 
kapcsolatos speciális kiadások, üzemeltetési kiadások, informatikai, illetve egyéb 
kommunikációs szolgáltatások jelentették. 
 
Egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzattal nem rendelkezett a szerv, 
intézményi hatáskörű módosítások hatására 43,7 millió forint lett a módosított előirányzat. 
Ezen kiadás két összetevője az Országos Rendőr-főkapitánysággal kötött 2018. évre 
vonatkozó előirányzatátadási megállapodás teljesítése és a Belső Biztonsági Alap (a 
továbbiakban: BBA) projekt zárásaként fel nem használt támogatás visszautalása volt. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 30,9 millió forint volt, amely intézményi hatáskörű 
módosítások következtében év végére 1.134,9 millió forintra növekedett. A beruházások 
előirányzat felhasználása év végéig 894,3 millió forint volt, amelyből számítástechnikai 
eszközök, mobil telefonok, EDR készülékek, számítógépek, licencek, irodabútorok és 1 db 
haszongépjármű került beszerzésre, valamint a Budapest, Kerepesi út 47-49. szám alatt 
található VI/B. és VII/A. épületek hűtés-fűtés korszerűsítése került kifizetésre. 
Összegszerűségét tekintve azonban a KÖFOP projekt keretében a központi IT infrastruktúra 
kiépítéséhez beszerzett eszközök teszik ki a felhasználás nagy részét. 
 
A felújításokon eredeti előirányzat nem volt, intézményi hatáskörű módosítások hatására 
33,2 millió forint lett a módosított előirányzat. Az előirányzatból 33,2 millió forint került 
felhasználásra a Budapest, Kerepesi út 47-49. szám alatt található VII/A. épület 
pinceszigetelési munkálatai végszámlájának teljesítésére, továbbá egy ablak felújítására. 
 
A költségvetési törvény alapján az NVSZ bevételi előirányzattal  nem rendelkezett, azonban 
év végére a bevételi előirányzata 1.502,8 millió forintra emelkedett. Ebből a KÖFOP és BBA 
projektek utófinanszírozása és szállítói finanszírozása 1.203,3 millió forintot, BM-től kapott 
ruházati utánpótlási ellátmány támogatása 20,7 millió forintot, az egyszeres fegyveres testületi 
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juttatásra kormányhatározat által megítélt 265,7 millió forintot tesz ki, valamint az intézményi 
működési bevételekből 13,1 millió forint került jóváhagyásra az irányító szerv által. A 
bevételi előirányzatból 1.110,2 millió forint teljesült. 
 
Az NVSZ 2018. évi maradványa 789,4 millió forint volt, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. A személyi juttatások kiemelt előirányzatának maradványa 
51,4 millió forintot tett ki. Ebből az összegből a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra 
és túlszolgálat került ellentételezésre. A 6,1 millió forint munkáltatót terhelő járulékok 
maradványösszege a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó 
megfizetésével teljesült. A dologi kiadások kiemelt előirányzatának maradványa 178,4 millió 
forint, amely a decemberi teljesítésű közüzemi díjak, egyéb a működéshez szükséges 
kiadások, továbbá KÖFOP projekthez kapcsolódó képzések fedezetéül szolgált. A 
felhalmozási kiadások maradványa 553,5 millió forint volt, mely összegből a VI/B és VII/A 
épületek hűtés-fűtés korszerűsítése, EDR rádiók és licenceik beszerzése, a XIV. épület 
pinceszintjének szigetelése, speciális infokommunikációs rendszer kiépítése és egy 
haszongépjármű beszerzése valósult meg. 
 
Az NVSZ 2019. évi maradványa 335,5 millió forint, amelyből 86,7 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt a tavalyi évtől bevezetett maradványszabályok miatt. A 
kötelezettségvállalással terhelt állomány 248,8 millió forint. Ebből az összegből kerültek 
kifizetésre az év végi egyszeres fegyveres testületi juttatások járulék és szociális hozzájárulási 
adó vonzatai, szerződések szerinti előlegek, valamint tartalmazzák a BBA és KÖFOP 
projektek keretében kiutalt előlegeket. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően 
az NVSZ 2019. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra. 
 
A NVSZ eszköz vagyona 2019. évben 2.914,6 millió forint, amely az előző évihez képest 
282,3 millió forinttal csökkent. Ezen változás nagymértékben követelés jellegű sajátos 
elszámolásokon követhető nyomon, ami 2018. évben kifizetett előlegek végszámlában történő 
elszámolásának volt köszönhető. 
  
Az év végén tartozásállomány nem volt. Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
Az NVSZ lakásalap számlával nem rendelkezik. Az NVSZ lakásügyi szerve a Készenléti 
Rendőrség, amely a 2015. évben a megszűnt Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 
jogutódjaként került kijelölésre. 
 
2019-ben záródokumentumot benyújtó uniós programok ismertetése 
A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2019. évben három darab uniós projektet zárt le az alábbiak 
szerint.  

- A BBA-5.1.4-2015-00002 azonosító számú „A Schengeni külső határon végzett 
antikorrupciós műveletek hatékonyságának növelése” című projekt jóváhagyott 
összköltsége 69,5 millió forint volt, amelyből az NVSZ költségvetése 11,5 millió forint. 
Az NVSZ részére támogatási előlegként 52,2 millió forint került kifizetésre, amely 
előleggel a 2019. április 04-én benyújtott, majd 2019. június 19-én jóváhagyott záró 
kifizetési igénylésben teljes egészében elszámolt. A fennmaradó 5,8 millió támogatási 
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maradvány 2019. július 05-én került átutalásra, ezzel a megítélt támogatás 100,0%-a 
lehívásra került. 

- A BBA-5.3.3/2-16-2016-00004 azonosító számú „Az NVSZ bűnfelderítői és elemzői 
humán kapacitás kompetenciaszintjének növelése” című projekt megítélt támogatási 
összege 44,2 millió forint volt. Támogatási előlegként az NVSZ 39,8 millió forintot 
hívott le, azonban mivel az igényelt előlegből 11,0 millió forint nem került 
felhasználásra, ezért a 2018. december 14-én benyújtott, majd 2019. április 18-án 
jóváhagyott záró elszámolást követően a fel nem használt előleg 2019. május 5-én 
visszafizetésre került. 

- A BBA-5.5.1/2-16-2016-00001 azonosító számú „Rendészeti korrupciós kockázati 
elemzések megalapozása és eszközrendszerének kialakítása” című projekt megítélt 
támogatási összege 15,4 millió forint volt. Támogatási előlegként 13,8 millió forint 
került kiutalásra, azonban mivel az igényelt előlegből 1,9 millió forint nem került 
felhasználásra, ezért a 2019. február 19-én benyújtott, majd 2019. május 22-én 
jóváhagyott záró elszámolást követően a fel nem használt előleg 2019. június 4-én 
visszafizetésre került. 

 
 
4. cím: Terrorelhárítási Központ 
 
Törzskönyvi azonosító: 775696 
Honlap címe: www.tek.gov.hu 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) 2010. szeptember 1-jével alakult meg, 
feladatait az Rtv. 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai 
ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végezte. 
 
A Rendőrség terrorizmust elhárító szerveként létrehozott TEK szakmai tevékenységét három 
nagy feladatcsoport alkotja: 
− a felderítési tevékenység keretében a terrorszervezetek felderítése, működésük 

megakadályozása, a terrorcselekmények elkövetésére irányuló törekvések megelőzése, 
felderítése, azaz a terrorizmus elleni küzdelem;  

− a személyvédelmi tevékenység keretében a miniszterelnök és a legfőbb ügyész életének, 
testi épségének, programjaik zavartalanságának állandó védelme, továbbá a rendészetért 
felelős miniszter döntése alapján ideiglenesen, eseti jelleggel egyéb személyvédelmi 
feladatok ellátása; 

− a műveleti tevékenység keretében a veszélyes, fegyveres személyek elfogása, valamint 
különféle biztosítási feladatok végrehajtása.  

 
Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, 
tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az 
emberrablás bűncselekmények megszakítását. 
A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén 
tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, 
valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt 
esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának 
szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő 
tűzszerészeti tevékenységet.  
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A TEK ellátja Magyarország miniszterelnökének, a legfőbb ügyész, valamint 2018. július 4-
étől a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a külpolitikáért 
felelős miniszter személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, valamint végzi a rendészetért 
felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi 
feladatokat.   
 
A rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott 
döntése alapján közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország 
területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, 
valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, 
hazatérésük biztosításában, megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott 
feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű 
információkat, a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter 
egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar 
külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység 
szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények 
személy- és létesítményvédelmét. 
 
A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és 
koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek 
tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti 
program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek 
kidolgozásában. 
 
A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg 
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más 
bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart 
más államok terrorellenes szerveivel. Részt vesz a nemzetközi kötelezettségvállalásokból 
eredő gyakorlati feladatok teljesítésében. 
 
A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a 
BM ügyeleti tevékenységét. 
 
Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése 
 
A felderítési szakterület az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is végzi a Magyarország 
terrorfenyegetettségét érintő elhárítási feladatokat. A terrorizmus globális jellegére tekintettel 
az eredményes munkavégzés érdekében 2019-ben is rendszeres volt a kapcsolattartás és 
kapcsolatbővítés a hazai és a külföldi partnerszolgálatokkal és egyéb szervezetekkel.  
 
Továbbra is kiemelt feladatként van jelen a migrációban rejlő terrorkockázatok kiszűrése. Az 
Iszlám Állam felszámolásával összefüggésben a külföldről visszatérő harcosok és az 
Európába irányított terroristák továbbra is lényeges kockázatot jelentenek Magyarország és 
Európa biztonságára, amelynek elhárításában a felderítés szerepe meghatározó.  
 
A tárgyévben kiemelt prioritást kapott továbbá a magányos elkövetők felkutatása, valamint a 
hazai, terrorkockázati tényezőt jelentő szélsőséges csoportok, személyek feltérképezése, 
amely speciális elhárítási módszerek alkalmazását teszi szükségessé. A fentieken túl a TEK 
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hangsúlyos figyelmet fordít a nemzetközi és hazai terrorizmussal, illetőleg annak 
finanszírozásával érintett szervezetek, személyek, csoportok felderítésére és célirányos 
ellenőrzésére is.  
Továbbra is kiemelt feladatként jelentkezett az irreguláris migráció tendenciáinak 
figyelemmel kísérése, valamint a schengeni külső határszakasz kapcsán a legális és az 
illegális migrációból adódó ellenőrzések végrehajtása. Az illegálisan Magyarország területére 
lépő, illetve a menekültstátuszt kérelmezőkkel kapcsolatos felderítési tevékenység során a 
felderítési szakterület több alkalommal azonosított konfliktuszónából érkező, kockázati 
tényezőkkel bíró személyeket. 
 
2019-ben jelentős mértékben növekedett azon – a schengeni országhatárt legálisan átlépő – 
személyek száma, akikkel kapcsolatban a TEK vagy más külföldi partnerszolgálat 
terrorszempontú rejtett ellenőrzéses figyelmeztető jelzést helyezett el. Ezzel összefüggésben 
az érintett szolgálatok több mint 100 személy vonatkozásában végeztek felderítési 
tevékenységet. 
 
A felderítési szakterület munkatársai nagy létszámban vettek részt a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér biztonságát negatívan érintő incidens kezelésében, amikor ismeretlen 
elkövetők illegális drónhasználattal, egymást követő napokon szándékosan zavarták meg és 
veszélyeztették a légiközlekedés biztonságát.  
 
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, illetve az Országos Rendészeti Főigazgatóság (a 
továbbiakban: OIF) megkeresése alapján menekültügyi és honosítási eljárásokban a TEK 
vizsgálta a felmerülő kockázati tényezőket. Migrációs és idegenrendészeti ügyekben 
(menekültügyi eljárás, letelepedési eljárás, honosítás, tartózkodási engedély, vízumkérelem) a 
tavalyi évben összesen 136.273 fővel (2018-ban 84.023 fővel) kapcsolatban került sor 
kockázatelemzésre.  
 
A monitoring egység 24 órás rendelkezésre állás mellett végzezte a TEK feladatkörét érintő 
figyelő munkáját, szoros munkakapcsolatot ápolt az EUROPOL szakmai szervezetével 
(Internet Refferal Unit) az interneten terjedő terrorpropaganda, illetve a kiberbűnözés elleni 
harc tekintetében. Az együttműködés legfontosabb területei a célirányos szoftverfejlesztések, 
a terrorpropaganda azonosítása és eltávolítása, valamint a globális közösségi oldalak és 
tartalomszolgáltatókkal történő kapcsolattartás voltak. 
 
A személyvédelmi szakterületen a TEK 2019-ben is eredményesen látta el a miniszterelnök, a 
legfőbb ügyész és a külpolitikáért felelős miniszter állandó, valamint a rendészetért felelős 
miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi 
feladatokat.  
 
A miniszterelnök, a legfőbb ügyész, valamint a külpolitikáért felelős miniszter védelme 
összesen több mint 1.800 belföldi hivatalos és magánprogram, valamint külföldi kiutazás 
biztosítását foglalta magában. A feladatok végrehajtását végző munkatársak közel 10.000 
ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen több mint 1000 protokoll 
előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, fotó-videó biztosítást, valamint a 
megelőző-védelmi tevékenység keretében személyek beazonosítását látták el. A CBRN 
(élelmiszerbiztonsági, sugár-, biológiai, kémiai biztosítási) szakterület munkatársai több mint 
1000 élelmiszerbiztonsági ellenőrzést, laborvizsgálatot, sugárfelderítést végeztek el.  
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A 2019. év évben a választásokból adódó többletfeladatok ellátása a napi feladatellátáshoz 
képest fokozottabb biztonsági kockázatot rejtett magában. A magas színvonalú feladatellátás 
eredményeként rendkívüli esemény nem történt. 
 
2019. július és augusztus hónapban a műveleti szakterület jelentős létszámmal vett részt a 15. 
Maccabi Európa Játékok biztosításában.  
A 2019. évben szorosabbá vált az együttműködés a BVOP-val. Az együttműködés keretében 
2019. november 27-én a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben – amelynek 
specifikuma, hogy fogház, börtön és fegyház is egyben – a TEK és az intézet közös 
gyakorlatára került sor.  
 
A nemzetközi tevékenység keretében a Budapesten található nagykövetségek 
fenyegetettségével kapcsolatban a 2019. év folyamán 64 (2018-ban 63) esetben vált 
szükségessé a külképviseletekkel, illetve a társszervekkel történő koordináció. 
 
A 2019. évben összesen 118 (2018-ban 112) belföldi és nemzetközi rendezvény, valamint 16 
nemzetközi képzés lebonyolítására került sor. A rendezvények között 10 nagy nemzetközi és 
1 nagy belföldi rendezvény szerepelt. 
  
Az Európai Terrorelhárító Egységek Nemzetközi Szervezetén (a továbbiakban: ATLAS) belül 
a 2019. évben a műveleti szakterület ellátta a MEDIC Fórum irányítását, amelynek keretében 
az Európai Unió tagországainak speciális egységei részére két alkalommal került sor taktikai 
medicina témakörben oktatásra, valamint oktatói képzésre. A képzéseken Belgium, Bulgária, 
Horvátország, Németország, Lengyelország, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Svájc, 
Finnország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Szlovákia és Franciaország 
speciális egységeinek képviselői vettek részt. A képzés fókuszában a harctéri sebesültellátás 
állt. A TEK MEDIC alap-, közép-, illetve haladó szintű, valamint oktató képzésein eddig 
mintegy 300-an vettek részt. 
 
2019-ben harmadik alkalommal került sor a műveleti szakterület TEK FIGHT elnevezésű 
speciális közelharc képzésére, melyen 9 ország 13 szakértője vett részt. A TEK speciális 
közelharc kurzusa népszerű az ATLAS tagországok speciális beavatkozó egységei körében. A 
képzés célja olyan közelharcrendszer bemutatása és oktatása, amely a mindennapi 
gyakorlatban, valós és életszerű alkalmazhatóságával segíti a rendvédelmi szakemberek 
munkáját.  
 
2019-ben második alkalommal került megrendezésre a TEK SNIPER kurzus 12 ország 28 
mesterlövészének részvételével. A kurzuson az ATLAS hálózat delegáltjai, valamint a 
magyar terrorelhárítók mellett a Magyar Honvédség mesterlövészei is részt vettek.  
 
2019 szeptemberében az ATLAS Transport Expert Group a megalakulása utáni első 
munkacsoport-ülését a TEK-ben tartotta, amelynek témája a különböző járműveken elkövetett 
terrorcselekmények megelőzése, valamint hatékony felszámolási lehetőségeinek kidolgozása 
volt.  
A tárgyévben a TEK számára az egyik legjelentősebb kihívást egy sajnálatos esemény 
jelentette. Budapesten a Dunán, a Margit híd egyik pesti oldalhoz közeli pillérénél 2019. 
május 29-én 21 óra 5 perckor összeütközött a Hableány személyhajó és a Viking Sigyn 
kabinos szállodahajó. Az ütközés következében a Hableány 7-8 másodperc alatt elsüllyedt. Az 
elsüllyedt hajón a hatóságok rendelkezésére álló adatok szerint összesen 35 fő tartózkodott, 2 
fő magyar állampolgár, a hajó személyzete, valamint 33 dél-koreai állampolgár. 
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A TEK műveleti tapasztalata, valamint a nemzetközi együttműködési csatornái és jártassága 
alapján az elsüllyedt hajótest kiemelésével kapcsolatos feladatok megszervezésére, 
irányítására, valamint a résztvevő hatóságok és civil szervezetek összefogására Magyarország 
belügyminisztere a TEK főigazgatóját jelölte ki. A mentés bonyolult, több szakterületet 
érintő, összetett csapatmunka volt. Túl a magyarországi összefogáson – amelyben a 
végrehajtó operatív erőktől a tudományos világig részt vett a BM, a HM, az Országos 
Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia, számtalan civil szervezet – a TEK külföldi 
(osztrák, cseh, norvég) műveleti partnerei is együtt dolgoztak és gondolkodtak, valamint az 
eltűntek felkutatásában 54 fős dél-koreai delegáció is részt vett. Számos hazai és külföldi 
szakember együttműködésével a hajóroncs 2019. június 11-én kiemelésre került a Duna 
mélyéről. A feladat végrehajtása azért volt jelentős kihívás, mert olyan dolgot kellett tenni, 
amelyet a TEK és egyetlen más magyar rendvédelmi szerv sem hajtott még végre soha, és 
ennélfogva e körben kellő rutinnal sem rendelkezett. Az egyedülálló műveletet a TEK 2019. 
június 11-én 13 óra 20 perckor fejezte be, a kiemelés eredményesen megtörtént. 
 
A 2019. évben a TEK Zách utca 4. szám alatti központi objektumában, valamint a HM-től 
használatra átvett Zách utca 6. szám alatti ingatlanrészen jelentős volumenű építési 
beruházások zajlottak, felújításra került a központi objektum úthálózata (térkövezés), 
felújításra kerültek az objektum Zách utca felőli, rossz állapotban lévő kerítésszakaszai, 
valamint megerősítésre kerültek az I. és II. bejárati kapuk fizikai és elektronikus védelmi és 
beléptető rendszerei. Elkezdődött az új műveleti irányítási irodaépület építése. Egy 
raktárépületben a műveleti feladatok gyakorlására taktikai ház, valamint az objektumvédelmi 
állomány számára irodák pihenő- és öltözőhelyiségek kerültek kialakításra. 
 
A 2019. évben befejezett gépjármű beszerzési eljárások keretében 6 darab speciális 
páncélozottságú szállítójármű és 39 db új szolgálati jármű átvétele történt meg. 
 
A felderítési szakterület részére az elemző munkát támogató szoftverek kerültek beszerzésre.  
 
A BBA-ból biztosított források terhére elemző és adatbázis kezelő szoftverek, műveleti 
beavatkozó eszközök beszerzési eljárása zajlott. 
 
Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések 
 
A költségvetési létszámkeret 2019. január 1-jén 1.571 fő volt (1.310 hivatásos és 261 
közalkalmazott státusz). A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony bevezetése miatt 
2019. február 1-jével a 261 közalkalmazotti státuszból 211 rendvédelmi igazgatási 
alkalmazotti státusz és 50 munkavállalói státusz került létrehozásra. 
 
A 2019. január 1-jei nyitólétszám 1.495 fő, a 2019. december 31-i zárólétszám 1.514 fő volt. 
Az év közben állományba vettek száma 100 fő, míg a távozók száma 81 fő volt. A 2019. évi 
átlagos statisztikai létszám 1.500 fő. Az üres státuszok feltöltése folyamatos, de a korlátozott 
létszámú kiválasztási eljárások és alapképzések hossza, valamint a társszervektől – azok 
működőképességét nem veszélyeztető mértékű – megfelelő képességű hivatásos állomány 
vezénylése csak hosszabb időszak alatt, ütemezetten valósulhat meg. 
 
A közalkalmazotti jogviszonyból rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyba való 
átlépést 11 fő nem fogadta el, akik a jogszabály erejénél fogva felmentésre kerültek. 
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Az év során a szakmai feladatok ellátásának magasabb szintű végrehajtása érdekében 
megkezdődött a Műveleti Harcjármű Főosztály és a Légi Műveleti Főosztály szervezése. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A 2019. évi költségvetési törvényben a TEK részére 19.805,1 millió forint kiadási előirányzat 
került jóváhagyásra, amelyet 150,0 millió forint bevétel, és 19.655,1 millió forint támogatás 
finanszírozott.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 28 633,7 19 805,1 19 805,1 38 295,9 35 025,6 122,3% 91,5% 

 ebből:  személyi juttatás 12 816,0 13 618,2 13 618,2 14 654,8 14 403,6 112,4% 98,3% 

Bevétel 282,6 150,0 150,0 6 696,0 6 696,0 2 369,4% 100,0% 

Támogatás 20 552,7 19 655,1 19 655,1 23 208,1 23 208,1 112,9% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány 

16 190,2 – 0,0 8 391,8 8 391,8 51,8% 100,0% 

Létszám (fő)  1 444 1 571 1 571 1 571 1 500 103,9% 95,5% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 19 805,1 150,0 19 655,1 13 618,2 1 571 
Módosítások jogcímenként      

- 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat, Zách utca 
4. központi objektum útfelújítása 

1 600,0 0,0 1 600,0 0,0  

- 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat, 
különleges közszolgáltatási juttatás 

727,3 0,0 727,3 619,0  

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya V. 
ütemére (Céltartalékok terhére) 

240,5 0,0 240,5 202,7  

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2017. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredmény alapján teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

463,2 0,0 463,2 390,8  

- 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 
2019. évi védelmi felkészítés 

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

- rendvédelmi igazgatási alkalmazottak 
illetményemelése 

82,9 0,0 82,9 70,0  

- Fejezeti póttámogatás EDR lefedettségre 
(Maccabi) 

53,4 0,0 53,4 0,0  

- A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási 
feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű 
előirányzatból átcsoportosítás) 

190,0 0,0 190,0 190,0  
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- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) 
bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM 
rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező 
továbbképzési és vezetőképzési feladatok 
fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása 
részére 

-19,7 0,0 -19,7 0,0  

- rendvédelmi igazgatási alkalmazottak 
leszerelésével kapcsolatos kiadásokra 

52,3 0,0 52,3 44,5  

- átcsoportosítás a BM szolgálati gépjárművek 
járműkövetési rendszerének felállítására 

-19,3 0,0 -19,3 0,0  

- TEK-Baranya megállapodás, Pécs, Athinai S. u. 
7. szám alatti épület közüzemi költségeinek 
átadása 

-2,2 0,0 -2,2 0,0  

- TEK-Baranya megállapodás, Pécs, Légszergyár 
u. 8. szám alatti épület közüzemi költségeinek 
átadása 

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

- TEK-OGY megállapodás (haditechnikai 
eszközök beszerzése) 

179,8 0,0 179,8 0,0  

- TEK-ORFK megállapodás (Cafeteria 
elszámolás) 

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

- TEK-BRFK megállapodás (szállásköltség 
átadása, Karmelita képzés) 

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

- 2018. évi maradvány előirányzatosítása 8 391,8 8 391,8 0,0 56,9  
- az 1279/2019. (V. 15.) Korm. határozattal a 
TEK képességeinek bővítéséhez, a feladat-
végrehajtás magasabb szintű ellátásához 
szükséges eszközbeszerzésekre biztosított 
5.019,0 miliió Ft előirányzatosítása 

5 019,0 5 019,0 0,0 0,0  

- a 2019. május 29-i dunai hajóbaleset mentési 
munkálataival kapcsolatban felmerült költségekre 
biztosított többletforrás előirányzatosítása. 

192,3 192,3 0,0 51,4  

- Hivatásos állomány ruházati ellátmányához 
fejezeti póttámogatás 

29,2 29,2 0,0 29,2  

- BBA projektfinanszírozás 2,6 2,6 0,0 0,0  
- NEAK finanszírozás 40,9 40,9 0,0 0,0  
- többletbevétel előirányzatosítása 40,3 40,3 0,0 0,0  
- szállítói finanszírozású építési beruházás 
(KEHOP) 

358,1 358,1 0,0 0,0  

- ATLAS finanszírozás MEDIC képzésekre 68,0 68,0 0,0 11,2  
- pénzeszköz átvétel Eucharisztikus Kongresszus 
biztosítási feladataira 

764,5 764,5 0,0 32,2  

- lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatérülése 31,1 31,1 0,0 0,0  
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -658,4  
2019. évi módosított előirányzat 38 295,9 15 087,8 23 208,1 14 654,8 1 571 

 
A támogatási előirányzatot az alábbi előirányzat módosítások érintették:  
 
- A kormány az 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozattal a Zách utca 4. szám alatt található 

központi objektum útfelújítási munkálataira 1.600,0 millió forint többletforrást 
biztosított.  

- A kormány az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozattal a TEK hivatásos állománya 
részére biztosított egyszeri fegyveres testületi juttatás fedezetére 727,3 millió forintot 
csoportosított át. 

- A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos illetményemelés 
fedezetére összesen 240,5 millió forint többlettámogatásban részesült a TEK. 
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- A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos teljesítményjuttatás 
fedezetére 2 részletben összesen 463,2 millió forint többlettámogatásban részesült a 
szerv. 

- A 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1280/2019. (V. 15.) 
Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK a feladatrendszerébe tartozó területek 
finanszírozására 9,7 millió forint többletforrásban részesült. 

- A 2019. évben a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány vonatkozásában 
végrehajtott 5,0%-os illetményemelés fedezetére 82,9 millió forint került biztosításra. 

- A Maccabi Játékok helyszíneinek védelme céljából EDR lefedettség biztosítására 53,4 
millió forint többlettámogatásban részesült a TEK. 

- A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya 
bevezetésével összefüggésben, lakhatási támogatás biztosítására 190,0 millió forint 
többletforrás került átcsoportosításra a 2019. évben. 

- A BM számára a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú 
tagjainak továbbképzési és vezetőképzési feladataikkal kapcsolatos kiadások 
forrásbiztosítására 19,7 millió forint került átadásra. 

- A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak leszerelésével kapcsolatos kiadások fedezetére 
52,3 millió forint került biztosításra. 

- A BM szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszerének felállítása érdekében a TEK-
től 19,3 millió forint költségvetési forrás került átcsoportosításra. 

- Az ORFK-val, a BRFK-val és a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal létrejött 
előirányzat-átcsoportosítási megállapodások alapján (képzéssel összefüggő szállás 
biztosítása, a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek rezsiköltségeinek 
megtérítése, cafeteria juttatások elszámolása) 7,1 millió forint került átcsoportosításra a 
szervek részére. 

- A TEK és az Országgyűlés Hivatala között létrejött megállapodás értelmében a TEK 
részére 179,8 millió forint többletforrás került átcsoportosításra haditechnikai tárgyú 
eszközbeszerzések finanszírozására. 

- 2019. I. félévében került sor a 2018. évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
előirányzatosítására 8.391,8 millió forint összegben.  

- Az 1279/2019. (V. 15.) Korm. határozat a TEK képességeinek bővítéséhez, a feladat-
végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzésekre 5.019,0 millió 
forintot biztosított. 

- A 2019. május 29-én történt dunai hajóbaleset mentési munkálatainak végrehajtásával 
kapcsolatban felmerült kiadásokra 192,3 millió forint utófinanszírozást kapott a szerv. 

- A 24/2018. (XII. 21.) BM utasítás alapján a 2019. évi kiegészítő ruházati utánpótlás 
ellátmányára 29,2 millió forint került folyósításra a BM részéről. 

- Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 
40,0 millió forint, felhalmozási bevételként 0,3 millió forint, Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) finanszírozásból 40,9 millió 
forint, munkáltatói lakáskölcsön visszatérüléséből 31,1 millió forint bevétel folyt be.  

- A BBA program előfinanszírozásából 2,6 millió forinttal emelkedett az előirányzat 
összege.A 2020. évre tervezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendőri 
biztosítási feladatainak többletkiadásaira 764,4 millió forint került biztosításra a TEK 
részére.  

- A hazánkban rendezett ATLAS Medic csoportja budapesti taktikai medicina 
képzéseinek utólagos finanszírozásából 68,0 millió forinttal, KEHOP pályázat 
pénzforgalom nélküli (szállítói finanszírozású) tételeiből 358,1 millió forinttal 
emelkedett az előirányzat összege. 
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A TEK 2019. december 31-i módosított kiadási előirányzata 38.295,9 millió forint, amelyből 

az éves felhasználás 35.025,6 millió forint (91,5%).  A 2019. évi költségvetési 
maradvány 3.270,3 millió forint. 

 
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása: 
 
- A személyi juttatások 14.654,8 millió forintos módosított előirányzatából 14.403,6 

millió forint került felhasználásra (98,3%). Az előirányzaton 225,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött. 

- Az átlagosan 1.500 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 11.157,6 millió 
forint került kifizetésre.  

- A nem rendszeres személyi juttatások kifizetései 3.146,6 millió forintot tettek ki, amely 
a személyi juttatások összes felhasználásának 21,9%-át jelenti. 

- Céljuttatás, projektprémium címen 817,5 millió forint került kifizetésre, amely 
tartalmazza hivatásos állomány 2019. évi teljesítményjuttatásának, valamint a hivatásos 
állomány 2019. év végi, egyszeri bruttó 500.000 forintos rendkívüli juttatását. 

- Készenléti, helyettesítési, ügyeleti díj kifizetésére és túlszolgálat pénzbeli megváltására 
összesen 790,5 millió forint került felhasználásra, amelyből a túlszolgálat pénzbeli 
megváltása 682,0 millió forint.  

- Végkielégítés címen a 22,1 millió forint került kifizetésre a rendvédelmi igazgatási 
jogviszonyt el nem fogadó közalkalmazottak részére. 

- A hivatásos állomány számára a ruházati utánpótlási ellátmány összesen 94,0 millió 
forint összegben került kifizetésre. 

- Béren kívüli juttatásokra 225,4 millió forint került felhasználásra.  
- Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, 

beiskolázási segély) 7,7 millió forint kiadás keletkezett. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 
2.856,4 millió forintos módosított előirányzatából 2.747,5 millió forintot (96,2%) használt fel 
a TEK, amelynek következtében az előirányzaton 108,9 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány képződött.  
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 2.399,8 millió forint, az év közben végrehajtott 
előirányzat-módosítások következtében a december 31-ei módosított előirányzat 4.781,9 
millió forint volt a felhasználás 4.624,6 millió forint (97,0%). Az előirányzaton 140,0 millió 
forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött. 
 
Szakmai anyagok beszerzésére 751,7 millió forintot fordított a TEK, amely elsősorban lőszer-
és gránátbeszerzésre, valamint kényszerítő eszközök vásárlására került felhasználásra.  
 
A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások: 
− üzemeltetési anyagok beszerzése 571,6 millió forint, 
− informatikai szolgáltatások igénybevétele 173,2 millió forint,  
− egyéb kommunikációs szolgáltatások 109,2 millió forint,  
− a fokozott igénybevételnek kitett állomány térítésmentes élelmezése 56,0 millió forint, 
− bérleti díjak 70,0 millió forint,  
− rezsiköltség 158,6 millió forint,  
− karbantartási, javítási kiadások 349,6 millió forint, 
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− egyéb szolgáltatási kiadások 637,0 millió forint, 
− a fenti kiadások utáni ÁFA összesen 742,0 millió forint,  
− kiszámlázott szolgáltatások és a fordított adózás utáni ÁFA befizetési kötelezettség 

654,0 millió forint, 
− külföldi kiküldetések kiadásai 69,4 millió forint,  
− egyéb dologi kiadások 282,0 millió forint.  
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton támogatás visszautalás címen 5,9 millió 
forint pénzügyi teljesítése történt meg. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 908,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 
15.090,5 millió forint. A módosítások tartalma és összege az alábbiak szerint alakult: 
− előző évi költségvetési maradvány 6.847,1 millió forint, 
− a járműkövetéshez szükséges rendszer szállításával kapcsolatban elvonásra került 19,3 

millió forint, 
− az 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján 1.600,0 millió forint úthálózat 

kiépítésére póttámogatás, 
− az 1279/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 5.019,0 millió forint a TEK 

képességeinek bővítéséhez, a feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges 
eszközbeszerzések biztosítására póttámogatás, 

− az 1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 710,2 millió forint Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosítására póttámogatás, 

− az Országgyűlési Őrségtől beszerzések végrehajtására 127,0 millió forint, 
− a honvédelmi igazgatási kiadásokra 4,6 millió forint,  
− kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás 464,7 millió forinttal csökkentette a 

beruházások jogcímet; 
− a KEHOP 5.2.4 pályázathoz kapcsolódóan elszámolt szállítói finanszírozású építési 

beruházás 358,1 millió forinttal növelte az előirányzatot. 
 

Az előirányzat felhasználása bruttó 12.876,7 millió forint összegben, a módosított előirányzat 
85,4%-ában realizálódott. Az előirányzaton 2.112,4 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány képződött. 
 
Immateriális javak beszerzésére – elsősorban a terrorellenes intézkedések végrehajtására 
biztosított forrásokból és BBA projektfinanszírozásból – 354,8 millió forint, informatikai 
eszközök beszerzésére 264,0 millió forint került felhasználásra.  
 
Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások nettó 4.664,6 millió forint összegben 
valósultak meg. Ezen belül a saját ingatlanon végrehajtott beruházások közül a legjelentősebb 
a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban a teljes úthálózat felújítása, térkövezése, a 
szennyvíz- és csatornarendszer felújítása, továbbá befejeződött az objektum I. számú 
biztonsági zónájának megerősítése (Zách utcai fronton a kerítés, I. és II. kapuk). 
 
A HM-től használatra átvett Zách utca 6. szám alatti objektumon folytatódott az új műveleti 
irodaház építése, befejezésre került a taktikai ház, valamint sor került egy raktárépület belső 
átalakítására (irodák, öltözők). 
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A KEHOP 5.2.4 projekt keretében nettó 282,0 millió forint összegben valósult meg az 
épületek fűtési rendszerének cseréje, valamint 76,1 millió forint összegben 5 épület 
hőszigetelése. 
 
Egyéb tárgyi eszközök összesen 5.347,7 millió forint összegben kerültek beszerzésre: 
− a terrorellenes intézkedésekre biztosított források és az Országgyűlési Őrség részére 

történő beszerzésekre átvett előirányzatok terhére 836,2 millió forint összegben került 
beszerzésre: 35 darab szolgálati gépjármű, fegyver optikák és hőkamerák, lövedékálló 
mellények, biztonságtechnikai rendszerek, 

− a csúcstechnológiájú eszközök beszerzésére biztosított források terhére 3.833,9 millió 
forint összegben került beszerzésre 6 darab speciális páncélozottságú szállítójármű, 
éjjellátó készülékek, lövedékálló mellények, mesterlövész puskák és géppisztolyok, 

− a külgazdasági és külügyminiszter személyvédelmére biztosított források terhére 4 
darab szolgálati gépjármű, védőfelszerelések, fegyverzeti és kényszerítő eszközök, EDR 
rádiók kerültek beszerzésre 152,0 millió forint összegben, 

− BBA pályázatokból detektorok, műveleti, felderítési, beavatkozási eszközök kerültek 
beszerzésre 37,1 millió forint összegben, 

− a saját költségvetési források terhére különféle eszközök (orvosi és egészségügyi 
eszközök, sporteszközök, lövészeti céleszközök, EDR rádiók, különféle bútorok) 
kerültek beszerzésre 488,4 millió forint értékben. 

 
A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség összege 2019-ben 2.245,6 millió 
forint volt. 
 
A felújítás eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely a 289,4 millió forintos 
előirányzat-maradvány és a belső átcsoportosítások hatására (96,2 millió forint) az év végére 
685,6 millió forintra módosult. A felhasználás 171,5 millió forint volt, amely épületekkel, 
építményekkel kapcsolatos felújításokat tartalmazott (nyílászáró cserék, lőtér felújítás, lapos 
tető felújítás, hőszigetelés, lépcsőburkolás). Az előirányzaton 514,1 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött. 
 
Az egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata 220,8 millió forint, amely a BM 
által a hivatásos állomány életpályájával kapcsolatosan biztosított támogatásból, valamint a 
munkáltatói kölcsönök törlesztéséből származott. A 2019. év folyamán 47 fő részére 195,8 
millió forint került folyósításra. Az előirányzaton 25 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány képződött. 
 
A bevételek alakulása 
 
Az államháztartáson belülről, egyéb működési célú támogatásként a BBA – 5.2.1 
Terrorelhárítási összekötő tartós kihelyezése Hágába az Europolhoz projekt költségeinek 
finanszírozására 2,6 millió forint, a NEAK által finanszírozott egészségügyi tevékenységek 
(szakorvosi ellátás) utófinanszírozására 40,9 millió forint, a 24/2018. (XII. 21.) BM utasítás 
alapján a 2019. évi kiegészítő ruházati utánpótlás ellátmányára 29,2 millió forint, 2019. május 
29-én történt dunai hajóbaleset mentési munkálatainak végrehajtásával kapcsolatban felmerült 
költségek utófinanszírozására 192,3 millió forint, az 1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosítására 54,2 millió forint 
összesen 319,2 millió forint bevétel keletkezett. 
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Az államháztartáson belülről, egyéb felhalmozási célú támogatásként a KEHOP-5.2.4-15-
2016-00001 számú pályázat alapján az épületek energetikai korszerűsítésére kötött szerződés 
és benyújtott számla alapján (szállítói finanszírozással, pénzforgalom nélkül) 358,1 millió 
forint, az 1279/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján a TEK képességeinek bővítéséhez, a 
feladat-végrehajtás magasabb szintű ellátásához szükséges eszközbeszerzések biztosítására 
5.019 millió forint, valamint az 1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosítására 710,2 millió forint, összesen 6.087,4 
millió forint bevétel keletkezett. 
 
A 2019. évre 150,0 millió forint működési bevétel került megtervezésre. Az év végéig 40,3 
millió forint többletbevétel került előirányzatosításra, amelynek hatására az előirányzat 190,3 
millió forintra növekedett. A többletbevétel tartalmazza a gépjárműroncs értékesítéséből 
származó 0,3 millió forint felhalmozási bevételt is. 
 
A munkavállalóknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből 31,1 
millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz származott. 
 
A TEK fizetőképessége a 2019. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki. 
 
Költségvetési maradvány 
 
A 2018. évben a TEK költségvetésében 8.391,8 millió forint költségvetési maradvány 
keletkezett, amely teljes összegében kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
volt.  
 
A maradványból 7.436,1 millió forint felhasználásra került az elmúlt év során, a 2019. évben 
fel nem használt, de további felhasználásra engedélyezett összeg 955,7 millió forint volt. 
 
Az építési beruházásokhoz (új irodaépület építési beruházása, a központi objektum teljes 
útburkolatának felújítása, valamint épületek felújítása) kapcsolódóan fel nem használt, előző 
évi költségvetési maradványa 706,4 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A külgazdasági és külügyminiszter személyvédelmére biztosított források költségvetési 
maradványa 40,0 millió forint volt, amelyet egy darab szolgálati gépjármű beszerzésére kerül 
felhasználásra. A KEHOP 5.2.4. épületek energetikai felújítására biztosított uniós források 
költségvetési maradványa 6,3 millió forint, amely projektből származó elszámolást követően 
visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az összeget 2020. február 28-án átutaltuk az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium részére. A BBA megvalósuló projektek 
költségvetési maradványa 203,0 millió forint, amelyből felderítési elemző szoftverek és 
CBRN eszközök kerülnek beszerzésre. 
 
A 2019. évben a TEK költségvetésében 3.270,3 millió forint költségvetési maradvány 
keletkezett, amelyből 3.125,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 144,6 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
A személyi juttatások kötelezettségvállalással terhelt maradványa 225,8 millió forint, amely 
az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat és az 51/2019. (XII. 27.) BM rendelet alapján a 
hivatásos állomány részére nyújtott különjuttatás 193,6 millió forint adóvonzatának 
kifizetésére, valamint az 1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi 
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Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosítására 32,2 millió forint túlszolgálat pénzbeli 
ellentételezésére kerül felhasználásra.  
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 108,9 millió 
forintos maradványa az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat és az 51/2019.(XII. 27.) BM 
rendelet alapján a hivatásos állomány részére nyújtott különjuttatásának járulékvonzatának 
kifizetéséhez kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt és a 2020. január 20-án adó- és 
járulékbevallások alapján teljesítésre került. 
 
A dologi kiadások kötelezettségvállalással terhelt maradványa 140,0 millió forint, amely 
1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
rendészeti biztosítására többletforrás fel nem használt részéből (22,0 millió forint 
védőruházatra) 
− a NEAK év végén kapott 2,7 millió forintból,  
− ATLAS 2019-2020. évi rendezvények uniós előlegéből (15,7 millió forint), 
− valamint építési beruházásokhoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettségből (99,6 millió 

forint) 
adódott. 
 
A beruházások kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 2.112,4 millió forint. 
Építési beruházásokkal kapcsolatosan nyújtott előlegként 573,2 millió forint került kifizetésre, 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosítására 710,2 millió forint 
(detektáló eszközök, egyéb CBRN eszközök, felderítő eszközök beszerzésére), a 2018. évi, fel 
nem használt költségvetési maradványként 619,7 millió forint, folyamatban lévő BBA és 
KEHOP beszerzési projektek 209,3 millió forint összegben. 
 
A felújítások 514,1 millió forint összegű költségvetési maradványa teljes egészében 
kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 27,1 millió forint 2018. december 31-e előtt 
keletkezett maradvány, 487,0 millió forint pedig építési beruházásokkal kapcsolatosan adott 
előleg. 
 
Jóváhagyott lakáscélú munkáltatói kölcsönből 25,0 millió forint nem került a finanszírozó 
bankon keresztül a 2019. év végén kifizetésre, a kölcsön nyújtása 4 fő részére 2020. I. 
félévben végrehajtásra került, 1 fő esetén 5,0 millió forint értékben pedig a használatbavételi 
engedély megadását követően kerül folyósításra legkésőbb 2020. szeptember 30-ig. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 144,6 millió forint, amely 2020. 
április 2-ig teljes mértékben átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
A 2019. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 30.405,4 millió 
forintról 40.742,7 millió forintra (nettó 25.982,8 millió forint) növekedett a végrehajtott 
beszerzéseknek és beruházásoknak köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a TEK 
terrorelhárítási és megelőzési szervezeti képességei hatékonyabbá váltak és bővültek. Az 
eszközállomány átlagos amortizálódottsága 36,2%-os, a nullára leírt eszközök állománya 
8.690,8 millió forint. 
 
A 2019. évben térítésmentesen átadásra került az Országgyűlési Őrség részére a terrorellenes 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatosan az Országgyűlési Őrség eszközállományának 
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növeléséhez a TEK részére adott forrásokból beszerzett 107 darab fegyver különböző 
tartozékokkal és kiegészítőkkel (optika, lézercélzó, irányzék, éjjellátó), 15 darab lövedékálló 
mellény, 2 darab lövedékálló sisak, valamint informatikai eszközök összesen 235,9 millió 
forint könyvszerinti értéken, továbbá fegyverzeti és kényszerítő készletek 107,2 millió forint 
összegben. 
 
Az immateriális javak nettó értéke a 2019. évi szoftverbeszerzések (352,1 millió forint), 
valamint az elszámolt értékcsökkenések (107,5 millió forint) hatására 306,6 millió forintról 
551,2 millió forintra emelkedett. A nullára leírt eszközök állománya 76,6 millió forint. 
 
Az ingatlanok állományának nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 673,2 
millió forinttal emelkedett, amelyet az elszámolt értékcsökkenés 159,2 millió forinttal 
csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 5.967,2 millió forint.  
 
A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értékét a beszerzések 
1.345,7 millió forinttal, a térítésmentes átvételek 10,7 millió forinttal növelték. Az 
eszközállomány csökkenése 3,1 millió forint, az elszámolt értékcsökkenés 2.347,4 millió 
forint volt. Az eszköz állomány nettó záró értéke 7.931,5 millió forint, a nullára leírt eszközök 
állománya 8.614,2 millió forint. 
 
A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 11.531,7 millió forint. 
 
A készletállomány az előző évhez képest 1.056,0 millió forintról 1.731,3 millió forintra 
emelkedett.  
 
A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, 
szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházást a TEK nem hajtott végre. Átmenetileg szabad 
pénzeszközök hasznosítását a jogszabály tiltja. A TEK felügyelete alá nem tartozik más 
szervezet. 
 
Normatív támogatás adására nem került sor. Nemzetpolitikai/határon túli feladatokra a TEK 
nem teljesített kifizetéseket. 
 
A lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2019. évi előirányzata (elsősorban a BM által a hivatásos 
állomány életpályájával kapcsolatosan biztosított támogatásból) 220,8 millió forint volt. 47 fő 
részére került a kölcsön nyújtása jóváhagyásra. Az év során 195,8 millió forint összegben 
került kölcsön kifizetésre, a maradvány állománya 25,0 millió forint. 
 
2019-ben záródokumentumot benyújtó uniós program 
 
A BBA-5.1.5-2015-00001 „Műveleti, felderítési beavatkozási eszközök beszerzése” című 
projekt 2016. március 3. és 2019. június 30. között zajlott. A támogatási szerződésben 
rögzített összeg 149,9 millió forint, amelyből a projekt megvalósítása során 148,3 millió forint 
került felhasználásra és elszámolásra. A projektre előzetesen 134,9 millió forint (90,0%) 
előleg került biztosításra. A projektre elkülönített könyvelés összege 187,1 millió forint, mert 
a TEK saját költségvetéséből 38,8 millió forint forrást biztosított a projekttel kapcsolatban a 
tervezetthez képest magasabb beszerzési árak miatt. 
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5. cím Büntetés-végrehajtás  
 
A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe: 
 

 
Intézet megnevezése 

törzs- 
szám 

ÁHT 
azon. 

Honlap/email címe 

1. Bv. Országos Parancsnoksága 752028 050610 www.bvop.hu 
2. Állampusztai Országos Bv. Intézet  752116 050621 apuszta.uk@bv.gov.hu 
3. Borsod-Abaúj-Zemplén M. Bv. Intézet (Miskolc) 752237 050829 miskolc.uk@bv.gov.hu 
4. Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét) 752226 050797 kecskemet.uk@bv.gov.hu 
5. Balassagyarmati Fegyház és Börtön  752040 050632 bgyarmat.uk@bv.gov.hu 
6. Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet  752127 050643 baracska.uk@bv.gov.hu 
7. Baranya M. Bv. Intézet (Pécs) 752259 050863 pecs.uk@bv.gov.hu 
8. Békés M. Bv. Intézet (Gyula) 752204 050731 gyula.uk@bv.gov.hu 
9. Budapesti Fegyház és Börtön  752051 050654 bfb.uk@bv.gov.hu 
10. Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet 

(Budapest) 
764641 254490 

imei.uk@bv.gov.hu 
11. Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és 

Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt) 
752017 050764 pilis.uk@bv.gov.hu 

12. Tököli Országos Bv. Intézet (Tököl) 833866 358428 tokol.uk@bv.gov.hu 
13. Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl) 752149 050708 tokol.uk@bv.gov.hu 
14. Bv. Központi Kórház (Tököl) 752524 254489 korhaz.uk@bv.gov.hu 
15. Fővárosi Bv. Intézet (Budapest) 752183 050719 fovaros.uk@bv.gov.hu 
16. Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet (Győr)  752194 050720 gyor.uk@bv.gov.hu 
17. Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen) 752150 050676 debrecen.uk@bv.gov.hu 
18. Heves M. Bv. Intézet (Eger) 752161 050687 eger.uk@bv.gov.hu 
19. Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet (Szolnok) 752282 050928 szolnok.uk@bv.gov.hu 
20. Kalocsai Fegyház és Börtön  752062 050775 kalocsa.uk@bv.gov.hu 
21. Márianosztrai Fegyház és Börtön  752073 050818 nosztra.uk@bv.gov.hu 
22. Pálhalmai Országos Bv. Intézet  752138 050852 palhalma.uk@bv.gov.hu 
23. Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön  752084 050874 saujhely.uk@bv.gov.hu 
24. Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár) 752215 050786 kaposvar.uk@bv.gov.hu 
25. Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  752095 050885 sopron.uk@bv.gov.hu 
26. Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Bv. Intézet 

(Nyíregyháza) 
752248 050841 

nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu 
27. Szegedi Fegyház és Börtön 752105 050896 szeged.uk@bv.gov.hu 
28. Tiszalöki Országos Bv. Intézet 598833 277645 tiszalok.uk@bv.gov.hu 
29. Tolna M. Bv. Intézet (Szekszárd) 752260 050917 szekszard.uk@bv.gov.hu 
30 Váci Fegyház és Börtön 752039 050940 vac.uk@bv.gov.hu 
31. Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely) 762922 280012 szombathely.uk@bv.gov.hu 
32. Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém) 752303 050951 veszprem.uk@bv.gov.hu 
33. Zala M. Bv. Intézet (Zalaegerszeg) 752314 050962 zalaeg.uk@bv.gov.hu 
34. Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet 839923 379051 halas.uk@bv.gov.hu 

 
A BM felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket (a továbbiakban 
együttesen: bv. szervezet) a Büntetés-végrehajtási Országos Parancsnoksága (BVOP), mint 
középirányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A bv. szervezet szerveinek 
száma a BVOP-val együtt 34, amelyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. A 
gazdasági társaságok száma a Bv. Holding Kft-vel együtt 12. Új intézetként került 
megalapításra 2019. február 1-jén a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. 
 
A 2019. évben a bv. szervezet törvényesen és jogszerűen működött, alapfeladatait 
szakszerűen hajtotta végre. 
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Feladatkör, tevékenység 
 
A személyügyi szakterületet érintően a 2019. év legnagyobb kihívását a humánerőforrás 
biztosítása jelentette.  

A bv. szervezetnél tapasztalható nagyfokú fluktuáció okán kiemelt hangsúlyt helyezett a 
BVOP a személyi állomány megtartására irányuló – saját hatáskörben végrehajtható – 
intézkedések bevezetésére.  Ilyenek voltak az egyes állománycsoportok és szervezeti elemek 
közötti leterheltség kiegyenlítése, a munkakörülmények javítása, a szakmai kooperáció és a 
szervezeti kultúra fejlesztése, a vezetői visszacsatolások és pozitív megerősítések, valamint a 
bv. szervek közötti hatékony szakmai együttműködések és humánerőforrás átcsoportosítások 
hangsúlyosabbá tétele. A létszámhiányból és a személyi állomány leterheltségéből eredő 
probléma megoldásában az agilisabb, korszerűbb módszertani alapokra épülő toborzási 
technikák és állománymegtartó intézkedések mellett, leginkább a kihelyezett képzési 
centrumok kialakítása és a Fegyveres Biztonsági Őrség bevezetése (2019-ben 140 fő 
felvételével) jelentett pozitív elmozdulást. 
 
Az általános toborzási tevékenységen túl a férőhely-bővítéssel kapcsolatos toborzási és 
humánigazgatási feladatok is komoly kihívást jelentettek a szakterület részére. A férőhely-
bővítési program keretében a Kiskunhalason 2019 februárjában átadott új bv. intézet és a 
Berettyóújfalura tervezett Büntetés-végrehajtási Egészségügyi Központ (a továbbiakban: 
BVEK) személyi állományának biztosítása érdekében 2019. évben is fokozott és hatékony 
toborzási tevékenység folyt.  
 
A Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet személyi állományának feltöltése érdekében 2019. 
február 28-áig 117 fő felvétele realizálódott és az állomány feltöltése folyamatos (2019. 
december 31-én a 220 fő rendszeresített státuszból 205 fő volt munkajogilag betöltött). 
 
A BVEK személyi állományának toborzása 2019. július 29-én kezdődött meg. A felvételi 
eljárások lefolytatását követően első ütemben 47 fő felvétele és beiskolázása realizálódott 
2019. október 15-étől, de összességében az évben 191 fő esetében indult alkalmassági eljárás. 
A személyi állomány toborzásán és megtartásán túl kiemelt humánigazgatási feladat volt a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi 
CXV. törvényben foglaltak alapján a 2019. február 1-jétől létrejött új foglalkoztatási 
jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony bevezetése, és annak rendszerbe 
ágyazása. 
Az általános személyügyi feladatokon túli mérföldkő volt a személyi állomány adatainak 
elektronikus nyilvántartása tekintetében a NEXON HR rendszerről a SZENYOR for 
Windows rendszerre történő átállás. A SZENYOR for Windows rendszer számos olyan 
alapértékkel rendelkezik, amelyek jelenleg is hatékonyan támogatják a napi munkaügyi 
folyamatokat és a vezetői döntés-előkészítést, azonban elengedhetetlen annak folyamatos 
fejlesztése. 
 
A fogvatartottakat a korábbi években tapasztalt belső átrendeződés és csökkenés után 
állandósult létszámhelyzet jellemezte. A december 31-ei 16.334 fős fogvatartotti létszám az 
értékelt időszakban 31 fős emelkedést mutatott az előző év december 31-én nyilvántartott 
állapothoz képest. 
A férőhely-bővítési program eredményeképpen a bv. szervezet intézeteinek telítettsége 
december 31-én 110,0% volt, amely 3,0%-os csökkenést jelent az előző év záró adatához 
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képest. Az év jelentős feladata volt a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
átadása és betelepítése. Az intézkedés elsődlegesen a női fogvatartottak elhelyezését érintette, 
472 fő fogvatartott célzott áthelyezése történt meg. 
 
Országosan 25 bv. intézetben folyik a fogvatartottak általános iskolai, középiskolai és 
felsőfokú oktatása vagy szakmaképzése. Az oktatásba és szakképzésbe bevont fogvatartottak 
számát illetően a bv. szervezet az előző évhez viszonyítva egyaránt növekedést ért el. 
A hagyományos csomagküldési rendszer helyébe a megváltozott jogszabályi környezethez 
igazítva új, ún. zártláncú csomagküldési rendszer lépett. A fogvatartottak engedélyezett 
kapcsolattartói által kizárólag a kiétkező boltok egységes árukínálatából, webshopon keresztül 
vagy látogatás alkalmával vásárolva kerülhet sor a csomag összeállítására, amely a 
csomagküldés régi hagyományaira épülve, de már kontrollált módon biztosítja a 
csomagküldést. 
 
A munkáltatás esélyteremtés a fogvatartottak számára az újrakezdésre, a társadalomba történő 
visszailleszkedésre, feltétele a változni akarásnak, a megfelelő képzettség megszerzésének.  
2019-ben is teljesült a bv. szervezet egyik legfontosabb célkitűzése, a fogvatartottak teljes 
körű foglalkoztatásának megvalósítása és fenntartása.  
A bv. szervezetben felhasznált alapvető élelmiszerek, a használati és berendezési tárgyak 
jelentős része a fogvatartotti munkáltatás keretében kerül előállításra. A fogvatartottak varrják 
a rendészeti szakterületen dolgozó személyi állomány egyenruháit, gyártják a 
kereskedelemben megtalálható számos terméket. 
A foglalkoztatott fogvatartottak száma 2019. év végére 9.956 fő volt, amely magában foglalja 
a munkáltatást, oktatást és a munkaterápiás foglalkoztatást. Ebből 7.897 fogvatartott 
munkáltatása valósult meg a különböző munkáltatási formák keretében. A bv. gazdasági 
társaságoknál munkáltatott fogvatartottak száma 2019. év végén 3.643 főt jelentett. A 
költségvetési munkáltatásban résztvevő fogvatartottak létszáma 4.254 fő volt, ebből 2.968 fő 
a klasszikus intézet-fenntartási munkákban dolgozó, és 1.286 fő az intézetek által vállalkozási 
szerződés alapján létesített munkahelyeken munkáltatott.  
 
A központi ellátás hatálya alá tartozó szervek a 2019. január 1-je és december 31-e közötti 
időszakban 4.924 ellátási igénnyel fordultak a Központi Ellátó Szervhez. A 2019-ben 
benyújtott igénybejelentések száma 37,0%-kal haladta meg a 2018. évi adatokat. Az uniós 
értékhatárt el nem érő – a kizárólag belső ellátás keretében biztosított élelmiszerellátás 
kivételével – ellátási igények kapcsán nettó 15.555,0 millió forint értékben történt meg a 
teljesítésre képes gazdasági társaság kijelölése, amely a központi ellátás fennállása óta a 
legmagasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkötött szerződések értéke 2019-ben 
meghaladta a nettó 13.669 millió forintot, amely szintén felülmúlta az előző évek adatait. 
Összesen 885 db szerződés került megkötésre a bv. szervek vonatkozásában. 
Az elmúlt évben 35 db központi közbeszerzés került végrehajtásra. 
 
Az év során a büntetés-végrehajtás kiemelt szerepet kapott az elmaradott kistérségek 
felzárkóztatásával kapcsolatban. A Magyarország egyes területei közötti gazdasági 
egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 
1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján a Bv. Holding Kft. irányításával a gazdasági 
társaságok kidolgozták azokat a programokat, amelyekkel hatékonyan részt tudnak venni az 
elmaradott településeken a munkahelyek teremtésében, valamint a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódóan létrehozott üzemek működésének eredményesebbé tételében. 
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Informatikai részről a 2019-es év kulcsfontosságú feladata az 1063/2019. (II. 25.) Korm. 
határozat alapján a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek 
fejlesztése, projekt tervezése, szervezése és végrehajtása volt.  
Ennek keretében 11 büntetés-végrehajtási intézetben megújult a biztonsági kamerarendszer, 
és egyéb biztonságtechnikai eszközök beszerzésére is sor került (csomagvizsgáló 
berendezések, fémkereső kapuk és kézi fémkereső készülékek, EDR rádiók). 
Országosan kibővítésre került a bv. szervezetben működő távmeghallgatás rendszere. Az 
eddigi tapasztalatok alapján folyamatosan emelkedik az eszközök kihasználtsága. A 
távfelügyeleti tevékenység biztosításához 1.100 darab új távfelügyeleti eszköz került 
beszerzésre. 
 
Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú projekt kiemelt szerepet tölt be mind a 
fogvatartottak, hozzátartozóik, valamint a szabadult elítéltek társadalmi reintegrációjában.  
A projektben 2019-ben 1.576 fő fogvatartott és 288 fő hozzátartozó részére készült egyéni 
fejlesztési terv. A kompetenciafejlesztő foglalkozást 466 fő fogvatartott végezte el. A 
reintegrációs tevékenység sikerességét jelzi, hogy 88 jóvátételi program került lebonyolításra. 
A munkaerőpiacon jól hasznosítható szakmaképzések eredményeként 1.003 fő fogvatartott 
szerzett bizonyítványt. A projekt keretében a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeteiben 
tanodaszerű szolgáltatásokban részesültek a fogvatartottak. 
 
A program eredményes végrehajtása érdekében támogatási szerződésmódosítással a teljesítési 
határidő meghosszabbításra került.   
 
A BVOP kiemelten kezeli a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia cselekvési tervében foglalt 
feladatok megvalósítását. Ennek megvalósítása érdekében 1.915 művészetterápiás programot 
szerveztek a büntetés-végrehajtási intézetek a fogvatartottaknak, amelyekbe 5.974 főt vontak 
be. Összesen 847 alkalommal került sor jobb agyféltekés rajzolás tanfolyamra, amelyen 1.197 
fő fogvatartott vett részt. „A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában meghatározott, bv. 
szervezetre háruló feladatok végrehajtása” pályázati projekt keretében „A Családi Döntéshozó 
Csoportkonferencia módszerének bevezetése” és „A mediáció alkalmazása a büntetés-
végrehajtásban” című alprojektek tekintetében 95 fő személyi állományi tag (reintegrációs 
tisztek, büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelők, pszichológusok) képzése valósult meg. 
 
A reintegrációs őrizet jogintézmény alkalmazásának kiemelt célja az abban elhelyezett 
elítéltek minél nagyobb arányú munkavállalása, oktatásban, képzésben való részvétele. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatott előzetes egyeztetések hatására 2019. január 
1-jei hatállyal módosult a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 
1991. évi IV. törvény, amelynek eredményeként az állami foglalkoztatási szervnél 
munkavállalási szándékkal jelentkező reintegrációs őrizetbe helyezett elítéltek – annak 
ellenére, hogy büntetés-végrehajtási jogviszonyuk fennáll – jogosultakká váltak az ott elérhető 
szolgáltatások igénybevételére. A törvényi módosítás pozitívan hatott a munkaerőpiaci 
integrációra, a 2019. december 31-én reintegrációs őrizet hatálya alatt álló 395 fő közül 288 
fő (72,9%) munkaviszonyban állt, illetve közfoglalkoztatásban vagy oktatás-
szakmaképzésben vett részt. 
 
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) által 2018-ban 
valamennyi büntetés-végrehajtási intézetben kialakításra kerültek az ún. videókonferencia 
végpontok, amely 39 db távmeghallgatásra alkalmas helyszín kialakítását jelentette. A projekt 
folytatásaként 2019-ben további 21 db komplett rendszer került kiépítésre. A különböző 
helyszínek között az eljárásban részt vevő személyek teljes körű jelenléte biztosítható. A 
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módszer alkalmazása kapcsán ki kell emelni, hogy az hozzájárul a fogva tartás biztonságának 
és rendjének fenntartásához, tekintettel arra, hogy a tárgyalásra történő előállítások száma 
csökkent. 
 
Az év során a BM által kiírt „üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai 
fejlesztések pénzügyi támogatására” tárgyú pályázat keretében a szakterület az előkészítésben 
végzett munkával, valamint a bírálati bizottság munkájában segítette az érdekérvényesítést. A 
bv. szervezet 4 sikeres pályázata által elnyert támogatási összeg 21,1 millió forint volt. A 
beruházások eredményeképpen a várható megtakarítás évente közel 8,1 millió forint. 
 
A pályázati lehetőség 2007-es kezdete óta a büntetés-végrehajtási szervek – 77 sikeres 
pályamunkával – összesen 495,6 millió forint támogatást tudtak elnyerni. A megvalósított 
műszaki fejlesztések teljes bekerülési költsége 741,6 millió forintot tett ki. 
 
Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi 
támogatása: 

adatok millió forintban 

Büntetés-végrehajtási 
szerv neve 

A fejlesztés tárgya 
beruházás 

teljes 
költsége 

pályázati 
támogatás 

Saját forrás (eFt) 

BVOP 
Bv. 

szerv 

Somogy Megyei 
Büntetés-végrehajtási 
Intézet 

Nyílászáró csere az Intézet 
elhelyezési zárkáin 

6,2 3,1 2,5 0,6 

Állampusztai 
Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet 

Állampusztai objektum „B” 
körlet épületének utólagos 
homlokzatszigetelése és 
nyílászáróinak cseréje 

13,4 6,7 6,7  

Szegedi Fegyház és 
Börtön 

Fűtéskorszerűsítés a III. 
objektum parancsnoki épületben 

15,3 9,2 6,1  

Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet 

III. objektum, LED technológia 
alkalmazása kül- és beltéren 

3,0 2,1 0,9  

Összesen 37,9 21,1 16,2 0,6 

 
Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvényben meghatározott kiadási főösszeg 73.743,7 millió forint, amelyet 
71.028,1 millió forint költségvetési támogatás és 2.715,6 millió forint bevételi előírás 
finanszírozott.  
A büntetés-végrehajtás költségvetési engedélyezett létszáma 11.391 fő. Az időszak végi 
statisztikai állományi létszáma 15.972 fő, amely tartalmazza a büntetés-végrehajtási 
intézeteknél, a gazdasági társaságoknál vagy egyéb munkáltatóknál foglalkoztatott elítéltek 
létszámát is. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 99 210,7 73 743,7 73 743,7 176 184,2 165 022,6 166,3% 93,7% 

 ebből: személyi 
juttatás 

42 316,7 39 812,3 39 812,3 50 053,8 48 177,0 113,8% 96,3% 

Bevétel 25 893,3 2 715,6 2 715,6 10 677,0 10 677,0 41,2% 100,0% 

Támogatás 118 690,6 71 028,1 71 028,1 87 972,3 87 972,3 74,1% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány 

32 161,7 0,0 0,0 77 534,9 77 534,9 241,1% 100,0% 

Létszám (fő)  15 124* 11 391 11 391 11 391 15 972* 105,6% 140,2% 

* A tényadat tartalmazza a fogvatartott foglalkoztatottak létszámát is. 
 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 73 743,7 2 715,6 71 028,1 39 812,3 11 391 
Módosítások jogcímenként      
 - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya V. 
üteme (Céltartalékok terhére) 

1 851,3 0,0 1 851,3 1 562,3  

- az 1218/2019. (IV. 23.)  és az 1714/2019. (XII. 
17.) Korm. határozat alapján a 2019. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) 

3,2 0,0 3,2 2,7  

- a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) 
Korm. határozat alapján  biztosított többletforrás 

5,0 0,0 5,0   

 - A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került 
foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított 
többletforrás (Céltartalékok terhére) 

1 459,4 0,0 1 459,4 1 231,4  

 - A minimálbér, garantált bérminimum 2019. évi 
emelkedésére biztosított többletforrás 
(Céltartalékok terhére) 

29,5 0,0 29,5 24,7  

- 1301/2019. Korm. hat. szerinti támogatás 
(konyhafejlesztés, biztonságtechnika, többfunkciós 
autóbusz, gépjármű) 

7 407,3 0,0 7 407,3   

 - A nyugdíj előtti rendelkezési állomány 
illetményének támogatása (Céltartalékok terhére) 

61,4 0,0 61,4 51,8  

- A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyt el nem 
fogadók felmentési kiadásaira biztosított 
többletforrás (Céltartalékok terhére) 

478,0 0,0 478,0 401,5  

- A 1539/2019. (IX.20.) Korm.határozata alapján a 
Magyar Falu Program támogatására kapott 
előirányzat 

46,7 0,0 46,7   

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása 
részére a szolgálati járművek járműkövetésével 
összefüggő kiadásokra 

-26,8 0,0 -26,8   
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- A 1121/2017. (III.17.) Korm.határozat alapján a 
Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (NEDOK) által nyújtott 
szolgáltatás díjtétele (Irattár) 

-1,3 0,0 -1,3   

- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés 
b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján 
– a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és 
vezetőképzési feladatok fedezetének 
átcsoportosítása a BM igazgatása részére 

-107,7 0,0 -107,7   

 - 2015. évi XLII. tv. alapján a hivatásos állomány 
lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű 
előirányzatból átcsoportosítás) 

100,0 0,0 100,0 100,0  

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2018. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

1 383,8 0,0 1 383,8 1 167,8  

- bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának támogatása (NBT) 

8,0 0,0 8,0   

-EMMI-BV "Családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésének támogatása" c. 
pályázaton elnyert támogatási összeg átadása 

10,0 0,0 10,0   

- KR-BV közötti megállapodás (tanulmányi 
szerződésből eredő előirányzat rendezés) 

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

- Működési hiány részbeni finanszírozására 168,0 0,0 168,0   
- Hivatásos állomány egyenruházattal való 
ellátására kapott finanszírozás (Egyenruha 
próbahordás) 

16,5 0,0 16,5   

- A Büntetés-végrehajtás cím javára a bruttó 
30.000 Ft/fő egyszeri juttatás kifizetésáre 
előirányzat átcsoportosítás 

288,9 0,0 288,9 245,8  

- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel 
összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával 
kapcsolatos életjáradék fedezetének 
átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére) 

4,5 0,0 4,5 3,9  

- A fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő 
személyek 2019. évi fegyveres testületi 
juttatásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 27.) Korm. 
határozat végrehajtása (Céltartalékok terhére) 

3 758,8 0,0 3 758,8 3 199,0  

- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti) 1 656,9 1 656,9 0,0 224,6  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 77 534,9 77 534,9 0,0 12 732,4  
- Maradvány KMA-ba történi visszautalása miatti 
előirányzat átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -9 398,8  

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -2 393,1  

- Átvett pénzeszközök (NEAK, BV Holding Kft.) 2 926,7 2 926,7 0,0 1 007,6  
- A Bv. Holding Kft. fel nem használt támogatás 
visszautalása (migárcióhoz kapcsolódó) 

1 032,2 1 032,2 0,0   

- Tiszti állománycsoport társasági ruházati 
ellátásához való hozzájárulás előirányzat 

77,6 77,6 0,0 77,6  

- Tiszthelyettesi állománycsoport társasági ruházati 
ellátására biztosított előirányzat 

305,8 305,8 0,0   

 - Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
kapott forrás (manőverút karbantartás) 

486,7 486,7 0,0   

- Kistérségek támogatására kapott forrás 1 229,5 1 229,5 0,0   
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- 2019. május 29-én történt dunai hajóbaleset 
mentési munkálataihoz felmerült költségek 
finanszírozása 

4,7 4,7 0,0 0,4  

- Fegyverbeszerzés terrorellenes intézkedések 
megvalósításához kapcsolódóan 

241,3 241,3 0,0   

2019. évi módosított előirányzat 176 184,2 88 211,9 87 972,3 50 053,8 11 391 

 
A személyi juttatások eredeti 39.812,3 millió forint összegű előirányzata a 2018. évi eredeti 
előirányzathoz képest 7.576,3 millió forinttal csökkent.  
 
A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 2019. év végére 25,7%-kal, 
10.241,5 millió forinttal emelkedett.  

 
A teljesítés a módosított előirányzat 96,3%-a, 48.177,0 millió forintban realizálódott. A 
törvény szerinti illetmények rovaton 34.634,9 millió forint, míg a túlóra, túlszolgálaton 
4.129,7 millió forint a teljesítés. A hivatásos állomány részére 281,7 millió forint ruházati 
költségtérítés került átutalásra. A cafetéria rendszer keretében 1.212,6 millió forint juttatás 
került kifizetésre a személyi állomány részére. Egyéb külső személyi juttatásokon 
(fogvatartotti munkabér) 1.814,6 millió forint kifizetés realizálódott. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok  eredeti előirányzata az előző évhez képest 15,6%-kal, 
1.362,1 millió forinttal csökkent, így 7.378,9 millió forintot eredményezett. Az évközben 
növekedéssel járó előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből 
adódóan 1.876,7 millió forint nagyságban valósult meg. A felhasználás 8.550,2 millió forintos 
teljesítés mellett 92,4%-os volt.  
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 2018. évben 31.095,7 millió forint volt, amely 2019-
ben 8.165,7 millió forinttal 22.930,0 millió forintra csökkent. A támogatásokat a 2019. évi 
férőhely-bővítési fejlesztések miatti kivétel (8.377,0 millió forint) csökkentette, illetve a 
1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat végrehajtására biztosított támogatás (a büntetőeljárásról 
szóló 2017. évi XC. törvény miatti beépülő 76,2 millió forint többletforrás), és a PPP 
börtönök szolgáltatási díjának inflációkövető emelése (135,1 millió forint) növelte. 
Az év során az eredeti előirányzathoz képest 3.685,5 millió forintos növekedés történt. 
Kormányzati hatáskörben 5,0 millió forint, felügyeleti hatáskörben 1.490,8 millió forint, míg 
saját hatáskörben 2.189,7 millió forint nagyságban módosult az előirányzat.  
A módosítások az alábbi tételekből tevődtek össze: 
 
− Honvédelmi igazgatási feladatok  5,0 millió forint 
− Gépjármű nyomkövető rendszerre történő elvonás -26,8 millió forint 
− NEDOK által nyújtott szolgáltatások díjtételének elvonása -1,3 millió forint 
− Hivatásos állomány továbbképzésére történő elvonás -107,7 millió forint 
− Többletbevétel előirányzatosítása 1 431,8 millió forint 
− Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) feladatai 3,0 millió forint 
− Családbarát pályázatok 7,5 millió forint 
− KR tanulmányi szerződés miatti előirányzat átadás -0,2 millió forint 
− Működési hiány finanszírozására kapott támogatás 168,0 millió forint 
− Egyenruha próbahordására biztosított fedezet 16,5 millió forint 
− Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások - 1 715,0 millió forint 
− 2018. évi maradvány 15 666,7 millió forint 
− Maradvány visszautalása miatti előirányzat rendezés -13 214,7 millió forint 
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− Átvett pénzeszközök 495,9 millió forint 
− Bv. Holding fel nem használt támogatás visszautalás (migráció) 182,6 millió forint 
− Tiszthelyettesek társasági egyenruha fedezet 305,8 millió forint 
− Manőverút karbantartás 486,7 millió forint 
− Dunai hajóbaleset mentési munkálatai 4,1 millió forint 
− Intézeti saját hatáskörű módosítás - 22,4 millió forint 
A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 25.922,1 millió forintban valósult meg 
(így az egy főre jutó napi dologi kiadás 4.262 Ft), amely a normál működésen túl magában 
foglalja a belső ellátás keretében végzett mosodai szolgáltatásokat, valamint a manőverúthoz 
kapcsolódó dologi kiadásokat is. Ez utóbbi két tétel nélkül – mely csak átfutó tételként 
jelentkezik a büntetés-végrehajtásnál – az egy fogvatartottra jutó jutó napi dologi kiadás 4.047 
Ft/fő). A bv. szervezet tartozásmentesen zárta az elmúlt évet. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatása eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az 
előirányzat az év során átcsoportosítások és a maradvány miatt emelkedett, ennek hatására a 
módosított előirányzat 13,4 millió forint lett. A teljesítés 13,3 millió forint összegben, 99,6%-
os volt. 
 
Az egyéb működési célú kiadás eredeti előirányzata 747,6 millió forint, amely a Független 
Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-
végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió 
forint összegben, továbbá 745,6 millió forint szolgálta a bv. gazdasági társaságok 
bérfejlesztésének végrehajtását. A módosított előirányzat 67.339,1 millió forint, amely 
100,0%-ban teljesült. Az évközi módosítások a kistérségek támogatására biztosított fedezete, 
az előző évi maradvány előirányzatosítása, a 2018. évi maradvány Központi Maradvány-
elszámolási Alapba történő visszautalása, valamint átcsoportosítások miatt növekedett.  
 
A beruházások eredeti előirányzata 2.601,5 millió forint, amely az előző évi 25.612,4 millió 
forinthoz képest a férőhelybővítés kivétele (-23.107,2 millió forint) és a büntetőeljárásról 
szóló 2017. évi XC. törvény miatti egyszeri többletforrás (96,3 millió forint) miatt változott. 
Az év során kormányzati hatáskörben az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján 6.307,0 
millió forinttal emelkedett (biztonságtechnika, többfunkciós autóbusz, gépjármű beszerzések), 
a Magyar Falu program keretében 46,7 millió forinttal növekedett. Felügyeleti hatáskörben 
8,0 millió forint összegű módosítására került sor (többletbevétel, Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács (a továbbiakban: NBT), Családbarát pályázat). Saját hatáskörben további 12.650,6 
millió forint módosítás került végrehajtásra.  

 
A beruházások költségvetési soron a 2.601,5 millió forintos eredeti előirányzat év végére 
19.012,3 millió forintra nőtt, amelyből 12.092,8 millió forint teljesült (63,6%). A fennmaradó 
összeg jelentős része a gépjármű amortizációs csere, a biztonságtechnika és a férőhely-
bővítéssel kapcsolatos költségek kötelezettségvállalással terhelt maradványa.  
 
A felújítás 157,7 millió forint összegű eredeti előirányzata az előző évhez képest nem 
változott. Év végére az előirányzat 1.431,8 millió forinttal nőtt 1.589,5 millió forintra, 
amelynek oka a 2018. évi maradvány 51,0 millió forint, az átvett pénzeszközök 103,4 millió 
forint és a 177,1 millió forint összegű átcsoportosítás, valamint a konyhafelújításra biztosított. 
1.100,3 millió forint. A felújítási kiadások 623,1 millió forint összegben teljesültek.  
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Az egyéb felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 113,0 millió forint, amely a kölcsönök 
és a lakástámogatás tételeiből tevődik össze. Az év során 2.305,0 millió forintra változott, 
amely teljes mértékben teljesült. 

 
A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások: 
 
Informatika i szempontból a 2019-es év legjelentősebb feladata az 1063/2019. (II. 25.) Korm. 
határozat alapján a büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek 
fejlesztése projekt tervezése, szervezése és végrehajtása volt. Ennek keretében megújult 11 
büntetés-végrehajtási intézetben a biztonsági kamerarendszer, és egyéb biztonságtechnikai 
eszközök beszerzésére is sor került, mint csomagvizsgáló berendezés, fémkereső kapu és kézi 
fémkereső készülék. A projekt keretében 412 db új kézi Airbus TH9-es EDR rádió beszerzése 
történt meg a hozzá tartozó licence-ekkel együtt. A projekt végrehajtásához kapcsolódott a 
SAFE rendszer bevezetése a projektben részt vevő 11 intézet tekintetében, amely mobil 
eszközök alkalmazását valósítja meg az intézetekben. 

Országosan kibővítésre került a bv. szervezetben működő távmeghallgatás rendszere. A már 
meglévő 39 db videokonferencia végpont mellé további 21 végpont került telepítésre, így 
összesen már 60 büntetés-végrehajtási helyszínen lehet távmeghallgatást végrehajtani. Az 
eddigi tapasztalatok alapján folyamatosan emelkedik az eszközök kihasználtsága.  

Továbbá valamennyi helyszínen központi forrásból beszerzésre került 1-1 db FMR 
mobiltelefon a meghallgatott fogvatartott és védője közötti kapcsolattartás biztosítása 
érdekében. 

2019-ben a távfelügyeleti tevékenység biztosításához 1.100 db új távfelügyeleti eszköz került 
beszerzésre 1,1 milliárd forint értékben. Ezzel az eszközök darabszáma a 2018. évi összesen 
530 db-ról 2019-re összesen 1.630 db-ra növekedett. Az eszközök szállítását követően nem 
csak a reintegrációs őrizet biztosítása, hanem a munkáltatás távfelügyeleti eszközökkel 
történő végrehajtása is támogatható lett. 
 
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény tervezetéhez készített előzetes 
hatásvizsgálatban szereplő, a törvény elfogadásához kapcsolódó költségvetési források pontos 
meghatározásáról szóló 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozat által delegált forrás terhére 
2019-ben folytatódtak az informatikai fejlesztések:  
− Blade szerverek üzembe helyezése, a RobotZsaru integrált szoftver és Főnix 

nyilvántartó rendszer környezetének rendelkezésre állásának növeléséhez, 
− Tűzfal üzembe helyezése, a bv.hu tartományi környezet biztonságosabb működéséhez. 
 
A további fejlesztések előkészítéseként megvizsgálásra került a bv.hu tartományi 
infrastruktúra korszerűsítésének lehetősége. Felmérésre kerültek a rendszer elemei és a hozzá 
tartozó licence-ek. Elkészült az értékelő elemzés a korszerűsítési javaslatokkal. 
 
A Főnix fogvatartotti nyilvántartási rendszer továbbfejlesztésére került sor. Több háttér 
infrastrukturális fejlesztés mellett, átadásra került a „Fogvatartotti időrend” és a „Jutalmak és 
fenyítések” modul, jelenleg az éles tesztelés időszaka tart.  
 
A RobotZsaru Neo rendszerben bevezetésre került a RobotZsaru Gépjármű és a RobotZsaru 
Cafeteria modul. A vezetői tevékenységek támogatása, a folyamatok gyorsítása érdekében 
régiósításra került a NOVA Vezetői Szignálás szerver szolgáltatása. 
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Bővítésre került a személyi állomány részére a telefonos konferenciabeszélgetések, SKYPE 
értekezletek lehetősége. 
 
Üzembe helyezésre kerültek szünetmentes tápegységek a BVOP központi infrastruktúrájának 
kiemelt végpontjain a rendelkezésre állás növeléséhez. 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a KIRA program kétlépcsős hitelesítésre való 
felkészüléseként beszerzésre került 85 db e-kártyaolvasó készülék. 
Kialakításra került a BVOP-n a SharePoint alapú intranetes felületen egy új szakutasítás tár és 
egy új körlevéltár. 
A BVOP épületében új multifunkcionális eszközök üzembe helyezése történt meg. 
  
A NISZ Zrt.-vel együttműködve tesztelte a BVOP a NISZ Zrt. által szolgáltatott IP Centrex 
telefonrendszert (amelynek bevezetését és országos kiterjesztését tervezi a BVOP a Bv. 
Szervezetnél).  
 
A bv. szervezet gépjármű-állományában összesen 525 db gépjármű forgalmaz, amelyek 
átlagéletkora 10,8 év. Üzembe állt 11 db új nagy befogadóképességű fogvatartott-szállító, és 7 
db új személyszállító autóbusz. A BM által biztosított amortizációs csere költségfedezetére 
lehívásra került a KEF portálról 1 db elektromos gépjármű, 34 db 3,5 tonna alatti áruszállító, 
45 db ügyintézői gépjármű és 22 db mikrobusz. 
 
A Járműkövető Rendszer 2020. január 1-jétől már nem tesztüzemben működött, ennek 
előzményeképp 2019-ben 473 db szolgálati gépjárműbe történt meg a beszerelés. 
 
Lefolytatásra került a szolgálati gépjárművek egy részére casco biztosítás megkötése alkuszi 
cég közvetítésével, 2019. évben a casco flottába 118 db szolgálati gépjármű került bevonásra. 
 
Az 1301/2019. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a konyhafejlesztés I. ütemében 1,1 milliárd 
forint került biztosításra az élelmezési szakterületen. 
 
A konyhatechnológia-fejlesztés végrehajtásához 6 bv. intézet esetében (Közép-dunántúli 
Országos BVI Székesfehérvár, Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és 
Börtön, Budapesti Fegyház és Börtön, Somogy Megyei BVI, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei BVI) kiviteli tervek elkészítése volt szükséges. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
BVI kiviteli tervei már rendelkezésre álltak. A kiviteli tervek elkészítését a BVOP rendelte 
meg, 47,2 millió forint értékben. A kiviteli tervekre a konyha és kiszolgáló helyiségeinek 
kapcsolatában bekövetkező változások, valamint a Sátoraljaújhelyi FB és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei BVI esetében a technológiaváltás miatt volt szükség. 
 
A konyhafelújítások során nem csak a főzőkonyhák műszaki, gépészeti és konyhatechnológiai 
megújulása, hanem a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőssége is szempont volt. 
Ennek fényében zsírfogó beépítése/cseréje valósult meg a Közép-dunántúli Országos BVI, az 
Állampusztai Országos BVI, a Sátoraljaújhelyi, a Váci és a Kalocsai Fegyház és Börtön 
esetében. 
 
Az elavult gőzös technológiáról, gázüzemű konyhatechnológiára történő átállás a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet, valamint a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön esetében 
történt meg. 
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Az I. ütem konyhafelújításának költsége forintban 

Ssz. Intézet megnevezése 
Előirányzott 

összeg 
Beruházásra fordított 

összeg 2019-ben 

1. 
Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Bv. 
Intézet 

190 897 185 300 697 701 

2. 
Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtön 
108 897 185 248 739 804 

3. 
Váci Fegyház és 

Börtön 
116 397 185 169 672 000 

4. 
Hajdú-Bihar Megyei 

Bv. Intézet 
38 197 185 38 197 185 

5. 
Márianosztrai 

Fegyház és Börtön 
47 197 185 3 149 600 

6. 
Közép-dunántúli 

Országos Bv. Intézet 
32 997 185 32 997 185 

7. 
Kalocsai Fegyház és 

Börtön 
64 597 185 161 813 453 

8. 
Balassagyarmati 

Fegyház és Börtön 
56 847 185 42 992 725 

9. 
Budapesti Fegyház és 

Börtön 
200 000 000 200 000 000 

10. 
Szegedi Fegyház és 

Börtön 
52 700 000 52 700 000 

11. 
Tolna Megyei Bv. 

Intézet 
19 497 185 12 103 532 

12. 
Állampusztai 

Országos Bv. Intézet 
68 097 185 75 150 844 

13. 
Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Bv. 
Intézet 

31 297 185 31 297 185 

14. Fővárosi Bv. Intézet 72 697 185 72 697 185 

  ÖSSZESEN: 1 100 316 220 1 442 208 399 

 
A konyhák teljes körű befejezéséhez a 2020. évben további előirányzat került biztosításra. 
2019. évben a konyhák kivitelezése során 2.302 fő fogvatartott munkáltatása valósult meg. 
 
A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes 
kérdésekről szóló 1457/2018. (IX. 25.) Korm. határozat 2. pontjában a kormány döntött arról, 
hogy a BVEK Berettyóújfalu területén kerüljön kialakításra.   
A BVEK építésének helyszínét a Berettyóújfalu 335/20 helyrajzi számú ingatlant 2019. április 
24-én birtokba vette a BVOP a Berettyóújfalui Önkormányzattól. A Bv. Holding Kft. 2019. 
május 3-án megkezdte a terület rendezését és az ideiglenes biztonsági kerítés építését. A 
BVEK kivitelezésére a BVOP és a West Hungária Bau Kft. (a továbbiakban: WHB) között 
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2019. május 6-án aláírásra került a vállalkozási szerződés. 2019. május 7-én megkezdődött a 
terület átadása a WHB részére. A BVEK alapkő letétele 2019. május 22-én megtörtént. A Bv. 
Holding Kft. 2019. május 31-én befejezte a terület rendezését és az ideiglenes kerítés építését. 
A teljes munkaterület átadása a WHB részére 2019. június 20-án befejeződött. 2019. július 1-
jén a munkaterületen megindult a fogvatartotti munkáltatás. 2019. december 31-ig elkészültek 
földszinti vasbeton falak, a földszinti födémek, a parancsnoki szárny 1. emeleti falazata (a 
szint 1/7-ed része), a 2. dilatációig elkészült az 1. emeleti vasbeton vasszerelés és az előre 
gyártott vasbeton lépcsők helyszínre szállítása megtörtént. A gazdasági társaságok által 
legyártott biztonsági lamellák mintapéldányai elkészültek és a próbaszerelésük végrehajtásra 
került. 
 
A felhalmozási keret terhére 2019-ben az alábbi munkálatok kerültek megvalósításra: 
 
− Állampusztai Országos Bv. Intézet: mobiltelefon-térerő hálózat bővítése; 
− Balassagyarmati Fegyház és Börtön: tető felújítási tervdokumentációjának 

felülvizsgálata és a kazán felújítása; 
− Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet: új gépjármű motor beépítése; 
− Budapesti Fegyház és Börtön: kazán felújítása; 
− Fővárosi Bv. Intézet: színház és vadászterem felújítása és a homlokzat rekonstrukciója; 
− Pálhalmai Országos Bv. Intézet: a mélykúti objektum II. szállásépületének tetőhéjazat-

cseréje; 
− Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet: homlokzat és bástyafal-rekonstrukció; 
− Szegedi Fegyház és Börtön: sertéstelep bontása; 
− Somogy Megyei Bv. Intézet új gépjármű motor beépítése, bástyafal építése; 
− Tököli Országos Bv. Intézet: kazán felújítása. 
 
A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 80 fő befogadására alkalmas épületrésze 2019. 
december 23-án elkészült. 
 
A büntetés-végrehajtás 2019. évi bevételének eredeti előirányzata 2.715,6 millió forint, amely 
év végére 10.677,0 millió forintra módosult, a teljesítés az előirányzathoz képest 100,0%. 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 948,0 millió 
forint, amely a 3 intézet (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Bv. Központi 
Kórház, Szegedi Fegyház és Börtönhöz tartozó Nagyfai utókezelő) részére a 
társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket tartalmazza. Év végére az eredeti előirányzat az 
alábbi tételek miatt 3.587,8 millió forintra emelkedett: 
− Átvett pénzeszközök 1.334,7 millió forint 
− Tiszti állománycsoport társasági ruha hozzájárulás 77,6 millió forint 
− Tiszthelyettesek társasági egyenruha fedezet 305,8 millió forint 
− Manőverút  486,7 millió forint 
− Kistérségek támogatása 430,3 millió forint 
− Dunai Hajóbaleset 4,7 millió forint 

 
A kiemelt előirányzat 100,0%-ban teljesült.  
 
A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről rovaton eredeti előirányzat nem 
volt, azonban az átvett pénzeszközök (32,9 millió forint), a fegyverbeszerzés (241,3 millió 
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forint), és a kistérségek támogatása (799,2 millió forint) miatt 1.073,4 millió forintban 
realizálódott a teljesítés. 
 
A működési bevételek eredeti előirányzata 1.767,6 millió forint bevételi előírást tartalmazott, 
amely az elért többletbevételeknek köszönhetően (intézetek áru- és szolgáltatás 
értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott 
konyhákból, a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai 
szolgáltatásokból, fogvatartotti munkáltatásból valamint fogvatartotti tartási költség 
befizetésből) 3.424,0 millió forintig emelkedett. 
 
A felhalmozási bevételeken eredeti előirányzat nem került tervezésre, a rovaton 0,5 millió 
forint többletbevétel realizálódott. 
 
A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 1.372,8 millió forint. Az 
összeg jelentős része a Bv. Holding Kft. által fel nem használt migrációs támogatás 
visszautalásából, valamint átvett pénzeszközökből származik.  
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 1.218,5 millió forintban 
teljesült, amely a családalapítási kölcsönök visszatérüléséből, a lakáskölcsön törlesztéséből, és 
a Bv. Holding Kft. által visszatérített támogatási összegből adódott. 
 
A 2019. évi költségvetési támogatás eredeti előirányzata 71.028,1 millió forint, amely az év 
során kormányzati hatáskörben 15.100,6 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 1.843,6 millió 
forinttal 87.972,3 millió forintig emelkedett.  
Jelentősebb változást eredményezett a hivatásos életpálya, a RIASZ, a teljesítményjuttatás 
fedezete, valamint az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján konyhafejlesztésre, 
biztonságtechnikára, többfunkciós autóbuszra és gépjármű amortizációs cserére biztosított 
forrás, továbbá év végén a hivatásos állomány egyszeri 500.000 Ft/fő kiegészítő juttatása. 
 
A bv. intézeteknél, intézményeknél a mérlegben kimutatott követelésállományban kisebb 
mértékű növekedés tapasztalható. A követelés állomány 13.392,8 millió forint, amely az előző 
évhez képest 14,0%-kal több. A bv.intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a 
kintlévőségüket és a jogszabályok adta kereteken belül, minden szükséges intézkedést 
megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott 
figyelmet fordítanak. A szabaduló fogvatartottakra jellemző, hogy állandó lakcímükön 
nehezen megtalálhatóak, vagy megélhetésükhöz szükséges fedezettel nem rendelkeznek, 
melyről a jegyzők által kiállított igazolások az intézetekhez sok esetben megküldésre 
kerülnek. 
 
A 2018. évi maradvány 60.830,1 millió forint összegben került beutalásra a Központi 
Maradványelszámolási Alapba. 
 
A Bv. cím 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 10.641,2 millió forint, 
ebből 7.731,8 millió forint a BVOP maradványának összege, amely az alábbi tételekből 
tevődik össze: 
− 903,6 millió forint a várhatóan 2020. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP 1.3.3. 

projekt kiadásokra, 

− 4.396,9 millió forint a férőhely-bővítéssel kapcsolatos kiadásokra,  
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− 826,2 millió forint a bv. szervek biztonságtechnikai berendezések beszerzéséhez 
kapcsolódó kiadások maradványa, 

− 159,6 millió forint beruházási illetve egyéb szállítóknak kifizetett előlegből eredő 
maradvány, 

− 1.095,8 millió forint a bv. szervek gépjármű amortizációs cseréje miatti beszerzésekre 
vonatkozó kötelezettségvállalások összege, 

− 211,8 millió forint autóbuszok beszerzéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás, 
− 131,1 millió forint az év végén nettó összegben kifizetésre került hivatásos állományú 

dolgozók 500 e Ft/fő bruttó juttatásának levont, munkavállalót terhelő járuléka, illetve 
munkaadót ezen juttatás után terhelő szociális hozzájárulási adó kötelezettségvállalással 
terhelt maradványa, 

− 6,8 millió forint egyéb beruházási szállítói kötelezettség. 
 

A fennmaradó 2.909,4 millió forint a bv. intézetek/intézmények maradványa, melynek 
számottevő része a 2019. évi maradványtartási szabályokhoz igazodva beruházási 
kötelezettségvállalásokból adódik (biztonságtechnikai illetve konyha felújítási projektekhez 
kapcsolódó 2020. évre áthúzódó kivitelezés miatti kötelezettségvállalások). Működési 
maradvány a hivatásos állományú dolgozók év végi 500.000 Ft/fő bruttó juttatás dolgozóktól 
levont járulékának és munkaadót terhelő járulékának tekintetében keletkezett. A működései 
maradvány további része készletekre, szolgáltatásokra adott előlegekhez kapcsolódó 
(túlnyomó részt egyenruházat beszerzés) kötelezettségvállalások összegei. 

  
A Bv. cím 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 520,4 millió forint, 
amelyből a BVOP maradványa 411,4 millió forint. A BVOP kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványa az alábbi okok miatt keletkezett: 
− 1,3 millió forint a RIASZ-t el nem fogadók elszámolásából adódó különbözet, a 

különbözet támogatásának beutalására év végén már nem volt lehetőség, 
− 369,7 millió forint 2018. évi nem teljesült maradvány, 
− 30,0 millió forint a BVEK fegyverzeti beszerzés meghiúsulása, 
− 0,3 millió forint 1752/2017. (X. 27.) Korm. határozatában szereplő támogatás 

elszámolásából adódó különbözet, 
− 10,1 millió társasági egyenruha előirányzatának le nem kötött része. 

 
A fennmaradó 109,0 millió forint a bv. intézetek/intézmények kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványa, amely a 2019. évi módosított előirányzat év végén 
kötelezettségvállalással le nem kötött összegeiből, valamint a RIASZ-t el nem fogadók 
elszámolásának visszafizetési kötelezettségéből ered. 

 
Vagyonkezelés 
 
A BVOP rendelkezése alatt lévő lakások száma összesen: 782 db. Ebből a BVOP 
vagyonkezelésű állami tulajdonú lakás: 656 db, az önkormányzati tulajdonú, BVOP 
bérlőkijelölésű lakás: 126 db. Magánszemélytől, jogi személytől bérelt szolgálati lakások 
száma a szolgálati helyen lévő lakhatás biztosítása érdekében parancsnokoknak: 6 db, a 
BVOP-n vezető beosztásban lévő személyi állomnyi tag részére: 2 db. 
 
Kiskunhalas 6012/2. helyrajzi számú telephely vagyonkezelésbe vételével a Kiskunhalasi 
Országos Bv. Intézet létrehozása megtörtént, előkészítésre került az intézetnél a Kincstári 
Vagyonkataszter Program telepítése. 
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A férőhely bővítési projekt helyszínéül szolgáló önkormányzatok részéről ingyenesen átadott 
ingatlanok közül megtörtént a csengeri, valamint a berettyóújfalui ingatlan vagyonkezelésbe 
vétele.  
A Békésen, Hevesen, Komádiban, Komlón, valamint Csengeren található ingatlanok esetében 
a kivitelezési munkálatokat bonyolító BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. kezdeményezte az MNV Zrt-nél a közvetlen 
tulajdonosi joggyakorlás engedélyezését az ingatlanokon történő kivitelezési munkálatok 
határidő csúszás nélküli megvalósítása, az adminisztrációs terhek minden felet érintő 
indokolatlan növekedése és a BVOP-t terhelő költségek megjelenésének megakadályozása 
érdekében. 
Mivel a csengeri ingatlan már a BVOP vagyonkezelésében van, kezdeményezésre került a 
vagyonkezelői jog visszaadása az MNV Zrt. részére (a vagyonkezelési szerződés módosítása 
az SZT128862. az szerződéssel időközben megtörtént), tekintettel arra, hogy az új börtön 
beruházását az állami beruházási ügynökség feladatait ellátó BMSK Zrt. gyakorolja. 
 
Előkészítésre került a BVOP vagyonkezelésében lévő Bp. X. ker., Maglódi út 125. szám 
alatti, valamint 2 db Kovakő utcai ingatlan vagyonkezelői jogának visszaadása az MNV Zrt. 
részére az MLSZ részéről építendő műfüves labdarúgó pálya érdekében. 
 
Letéti számlák 
 
A bv. intézetek, intézmények kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a 
fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon 
történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése. A bevételek jelentős részét a bv. intézeteknél, 
intézményeknél, illetve bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére átutalt 
munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát növelik a hozzátartozóktól 
érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb 
járadék). A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező 
fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a 
bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlása fordított 
összeg. 
 
A letétek, biztosítékok között szerepel a szállítói szerződésekből eredő jólteljesítési garanciák 
összege is, melyek a szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott 
feltételek teljesülése esetén visszautalásra kerülnek a szállítók részére. Ezen összegek 
beérkezése, és utalása a MÁK-nál elkülönített letéti számlán bonyolódik.    
 
A bv. intézeteknél vezetett letéti számlák és pénztárak 2019. évi záró állománya 1.536,7 
millió forint. 
 
Egyéb feladatok 
 
A belügyminiszter 24/2018. (XII. 21.) BM utasítása alapján a tiszti, főtiszti és tábornoki 
rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának a 2019. évi ruházati utánpótlási 
ellátmányon felül a 2019. évben kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmány került kifizetésre, 
amelynek összege 50.000 forint. 
 
A 2019. évben 43 munkáltatói kölcsön kérelem érkezett be, amelyből összesen 39 fő 119,9 
millió forint összegben részesült kölcsönben, ez az összeg jóval meghaladta az előző évek fő, 
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illetve forint összegét. A BM 100,0 millió forint előirányzatot bocsátott a bv. szervezet 
rendelkezésére a lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatására. A lakáscélú munkáltatói 
kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet alapján 63 fő részesült a szolgálati évek 
után járó hitelkedvezményben; 35 fő élt a 40,0%-kal csökkentett kölcsönök visszafizetésének 
lehetőségével. Nem teljesítés miatt 8 főnek kellett a szerződését azonnali hatállyal 
felmondani. 
 
A bv. szervezet normatív támogatást nem adott. 
 
 
7. cím: Rendőrség 
 
A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe: 
 

Megnevezés 
Törzskönyvi 

azonosító szám 
Honlap címe 

Országos Rendőr-főkapitányság 721538 

www.police.hu 
 

Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 760731 
Készenléti Rendőrség 739713 
Budapesti Rendőr-főkapitányság 720388 
Baranya MRFK 720234 
Bács-Kiskun MRFK 720399 
Békés MRFK 720058 
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK 720146 
Csongrád MRFK 720740 
Fejér MRFK 720629 
Győr-Moson-Sopron MRFK 720773 
Hajdú-Bihar MRFK 720179 
Heves MRFK 720739 
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 720102 
Komárom-Esztergom MRFK 720564 
Nógrád MRFK 720047 
Pest MRFK 720124 
Somogy MRFK 720607 
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 720542 
Tolna MRFK 720728 
Vas MRFK 720092 
Veszprém MRFK 720630 
Zala MRFK 720421 
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központ 

832737 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 832748 
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 836845 www.nszkk.gov.hu 
Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 722700 www.arszg.hu 
Körmendi Rendészeti Szakgimnázium 720904 www.krszg.hu 
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium 722667 www.mrszg.hu 
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium 722678 www.szrszg.hu 
Nemzetközi Oktatási Központ 722711 www.nokitc.hu 
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Feladatkör, tevékenység 
 
Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a 
bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más 
jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti 
feladatkörében végzi: 
− az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények 

megelőzését és felderítését; 
− a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést; 
− a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a 

menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat; 
− a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával 

és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat; 
− a közlekedési és rendészeti feladatokat; 
− a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt 

rendvédelmi és határrendészeti feladatokat; 
− a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait; 
− a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi 

védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők 
Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyarország 
érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, 
a kijelölt létesítmények őrzését. 

 
A Rendőrség feladatait 2019. évben 31 költségvetési szerv végezte.  
 
Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai 
tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek 
rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott 
feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági 
szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága. 
 
Az ORFK, mint középirányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján 
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek: 
− Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei rendőr-főkapitányság, 
− Készenléti Rendőrség, 
− Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, 
− Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium, 
− Körmendi Rendészeti Szakgimnázium, 
− Miskolci Rendészeti Szakgimnázium, 
− Szegedi Rendészeti Szakgimnázium, 
− Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, 
− Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, 
− Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, 
− Nemzetközi Oktatási Központ.  
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A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a 
büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, 
a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer 
fenntartása. 
 
Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten: 
− bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése, 
− szervezett bűnözés elleni fellépés, 
− a nemzetközi együttműködés a bűnözés visszaszorítása érdekében. 
 
A 2019. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra: 
− az élet elleni-, vagyon elleni-, és az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények napi 

szintű monitorozása, az állomány továbbképzéseinek megszervezése; 
− részvétel a Kábítószerek és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központ 

(EMCDDA) munkájában, valamint az Interpol és Europol által megszervezett 
gyógyszerhamisítás elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi akciókban; 

− részvétel az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, valamint 
Belbiztonsági Minisztériuma által a budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémián 
(ILEA) megtartott, több különböző témakört (gyermekpornográfia, emberkereskedelem, 
családon belüli erőszak, kihallgatás-módszertan, korrupció elleni fellépés, robbantásos 
helyszíneken végrehajtandó nyomozási cselekmények, gyermekek online 
kizsákmányolása) érintő tanfolyamokon; 

− közös, összehangolt országos akció végrehajtása az EU soros elnökséget betöltő 
Finnország, valamint a CARPOL (Határon Átnyúló Gépjárműbűnözés Elleni Szakértői 
Csoport) szervezésében megvalósuló FINCAR2 elnevezésű nemzetközi akcióval 
összhangban a járművekkel kapcsolatos bűncselekmények, valamint az illegális 
alkatrész-kereskedelem felderítése, felszámolása érdekében; 

− a Magyar Nemzeti Bankkal kötött együttműködési megállapodás alapján képzés 
szervezése pénzhamisítás témakörében a régió valamennyi rendőrkapitányságának és a 
területi nyomozó hatóságának részvételével; 

− a KR NNI és a Nemzetközi Oktatási Központ közreműködésével két szintből álló, ún. 
kiberbűnözés elleni szakmai képzés indítása; 

− a ROKK támogatásával és civil szervezetek bevonásával Dunakeszin került sor három 
alkalommal egynapos képzésen való részvétel a környezet-, természetkárosítás és 
állatkínzás témakörében; 

− a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által összesen 19 pályázat került elfogadásra és 
megvalósításra a rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének támogatására; 

− „Házhoz megyünk! – a Rendőrség megelőző-vagyonvédelmi programja” folytatása, 
amelynek célja a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének, önvédelmi képességének 
növelése; 

− az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal együttműködve „A csend a 
leghangosabb sikoly, halld meg!” elnevezésű kampány indítása, amelynek fókuszában a 
kapcsolati erőszak megelőzése áll; 

− a gyermekek számára a biztonságos kibertér kialakítása, az őket a kibertérben érintő 
különböző fenyegetések elleni hatékony fellépés elősegítése érdekében együttműködési 
megállapodás megkötése a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar 
Egyesületével; 
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− az OVI-ZSARU, a DADA, az ELLEN-SZER, és az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó 
programok országosan több mint 592 településen, több mint 155 ezer fő gyermekhez és 
tanulóhoz jutott el; 

− „a szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés 
megelőzésében” program folytatása, amelynek keretében az összekötő tisztek 480 
személyes-, 343 telefonos megkeresésre, valamint 33 e-mailre válaszoltak, 471 szülői 
értekezleten és 1.102 egyéb tájékoztató előadáson vettek részt; 

− a 2019. évi Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódóan a drogprevenciós 
információk közel 52 ezer emberhez jutottak el; 

− közreműködés a NOK által három alkalommal megrendezett négyhetes bűnelemző 
képzés tematikájának kidolgozásában, valamint oktatók biztosításával a képzés 
végrehajtásában; 

− a TIAR (Titkos Információgyűjtés Adatkezelési Rendje) projekt keretében az 
eszközalkalmazással érintettek adatait kezelő „D”, valamint az együttműködők adatait 
kezelő „F” adattárak további jogszerű üzemeltetésének biztosítása, továbbá a titkos 
információgyűjtésekhez, valamint a leplezett eszközalkalmazásokhoz kapcsolódó 
statisztikai célú adatgyűjtés modernizálásának kidolgozása; 

− a Robotzsaru TÜK Neo iktatási modul tesztelése, a statisztikai célú adatkezelés új, 
iktatási alapú képességének kidolgozása. 

 
A rendészeti szakterület tevékenysége 
 
I. Közrendvédelmi szakterület: 
 
A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi 
támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos 
szakmai feladatok koordinálása, és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének 
fenntartásával kapcsolatos folyamatos rendőri jelenlét biztosítása, a körzeti megbízotti 
tevékenység végrehajtása, a rendőrségi fogdák és az ott fogva tartottak felügyelete, a 
kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportok működtetése, valamint a tömegrendezvények és a 
sportrendezvények rendőri biztosítása. 
 
A 2019. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra: 
− folyamatos rendőri közterületi jelenlét biztosítása a körzeti megbízotti, illetve a 

balesethelyszínelői állomány járőrszolgálatba történő vezénylésével, továbbá a polgári 
egyesületek, a közterület-felügyeletek, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek 
tagjaival történő közös és összehangolt szolgálatellátásával; 

− a 2019-es európai parlamenti képviselők választásával, valamint a 2019-es helyi 
önkormányzati választással kapcsolatos rendőrségi feladatok fegyelmezett, jog- és 
szakszerű végrehajtása; 

− az V. Országos Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alegység (MEKTA) 
kombinált szituációs lő- és intézkedéstaktikai versenyének megrendezése; 

− a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtörténtek 
(2019. december 31-re 95,7%-os feltöltöttség); 

− rendeltetésszerűen működött a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő 
Bizottság, ellátva az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közigazgatási feladatokat; 

− a csapatszolgálati századok havonta 6 órában történő gyakorlati képzésének elrendelése, 
a csapatszolgálati instruktorok létszámfejlesztésének megvalósítása, valamint a 
századba beosztott Police Medic sérültellátók utánpótlásának megszervezése; 
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− a roma kisebbségi kapcsolattartás keretében ismeretterjesztő, kulturális és 
sportrendezvények, valamint regionális szintű érzékenyítő tréningek szervezése. 

 
II. Közlekedésrendészeti szakterület: 
 
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó 
feladatait, amelyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág: 
− szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz 

az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában; 
− ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a 

közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási 
feladatokat. 

 
Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBB) a prevenció 
eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, amely a közúti közlekedés biztonságosabbá 
tételére irányul. Az OBB kezdeményezései a 2019. évben elsősorban az ittas járművezetés, 
illetve a járművezetés közbeni mobiltelefon-használat elleni fellépéshez, a védtelen 
közlekedők (ezen belül a kerékpárosok és a gyalogosok) közlekedésbiztonságához, a 
gyermek- és ifjúsági, a családi, valamint a szakmai közlekedésbiztonsági programokhoz 
kapcsolódtak. 
 
A 2019. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra: 
− a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre kerültek a 

már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és 
továbbképzések. „Az iskola rendőre” programban 2.963 db közoktatási intézmény vett 
részt, a delegált rendőrök száma 2.209 fő volt, akik 1.259 helyen biztosítottak 
demonstratív rendőri jelenlétet a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában; 

− folytatódott a „SuliMoped” program, amelynek keretében ezer fő 8. osztályos tanuló 
részesült ingyenes segédmotoros kerékpáros képzésben; 

− a felvilágosítást célzó információk minél szélesebb körhöz történő eljuttatása érdekében 
újszerű, esetenként humoros, olykor sokkoló kampányok alkalmazása, amelynek 
keretében közismert személyek bevonásával készültek el a rádió spotok és a kisfilmek; 

− a rendőrségnél bevezetendő, új rendőrségi motoros egyenruházat beszerzésének, 
rendszeresítésének, valamint a csapatpróba előkészítése; 

− a menet közbeni ellenőrzési tevékenység fokozása érdekében 2019-ben további 20 db 
nagyteljesítményű, nem rendőri jellegű szolgálati személygépkocsi állt forgalomba, 
ezzel e tevékenységhez központilag már 40 db gépkocsi került biztosításra. 

 
III. Határrendészeti szakterület: 
 
A határrendészeti szolgálati ág felelős a Magyarországhoz tartozó schengeni külső határokon 
az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, az illegális migráció elleni fellépés 
koordinálásáért, a mélységi ellenőrzésért, az ezekkel összefüggő idegenrendészeti eljárások 
lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok 
betartatásáért. 
 
Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma a 2019. évben 17.797-
ről 25.672-re nőtt a 2018. év adataihoz képest. 

2071



 
 

 
A határforgalomban a 2019. évben 61,2 millió utas és 20,5 millió jármű átléptetésére került 
sor, amely a személyforgalomban 6,1%-os, míg a járműforgalomban 3,5%-os növekedést 
jelent a 2018. évi adatokhoz képest. 
 
A 2019. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra: 
− megnyílt a magyar–szerb határszakaszon a Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely 

07.00 és 19.00 óra közötti nyitva tartással, irányonként 1-1 forgalmi sávval; 
− a határőrizeti feladatok támogatása érdekében beszerzésre került 45 db éjszakai távcső; 
− megkezdődött a stabil hőkamera rendszerek rekonstrukciója; 
− a határőrizeti feladatok támogatására technikai eszközökkel megerősített kontingensek 

kiküldésére került sor Macedóniába (360 fő), illetve Szerbiába (190 fő); 
− 2019-ben 80 fő vett részt az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 

9 műveleti fázisában. 
 
IV. Igazgatásrendészeti szakterület: 
 
Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági 
tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és 
rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során 
rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, 
amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni. 
 
A 2019. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra: 
− a szabálysértési területen bevezetésre került az elektronikus fizetés lehetősége, valamint 

megvalósult a szabálysértési határozathoz tartozó készpénz-átutalási megbízás (egy-
csekk) előállításának automatizálása; 

− a 2019. január 1-jétől működő Szabálysértési Jogsegély Osztály hatáskörébe tartozik a 
külföldről érkezett szabálysértési végrehajtási jogsegélyek átvétele. Az átadott ügyek 
nagy száma indokolttá tette a tevékenységre vonatkozó adatok nyilvántartását, így 
megvalósult a „Külföldi Végrehajtási Jogsegély” modul rendszer fejlesztése; 

− a kapcsolattartási szolgálati helyek (a továbbiakban: KSZH) egységes és egyszerűsített 
ügyviteli tevékenységének biztosítása érdekében az önálló Robotzsaru modult 
2019. január 1-jétől országosan valamennyi KSZH használja. A modul biztosítja a napi 
tevékenység automatizált ügyműveleti, statisztikai és ügyintézői tevékenységek 
összességét, valamint a kétoldalú együttműködés során valamennyi információ országos 
átláthatóságát; 

− 2019-ben végrehajtásra került a Nova.mobil alkalmazás fejlesztési feladatainak 
koordinálása, amely alkalmazás 2800 darab mobil eszköz elosztását és üzembe 
helyezését irányítja; 

− megtörtént az AML (Advanced Mobile Location) fejlesztés éles üzemben történő 
integrálása a Hívásfogadó Rendszerbe, amelynek eredményeként lehetségessé vált a 
segélyhívást kezdeményezők földrajzi helyzetének pontos meghatározása; 

− a Hívásfogadó Központokban az operátorok a hívásokat átlagosan továbbra is 5-10 
másodpercen belül fogadják, a nap 24 órájában biztosított az angol és német nyelven 
történő híváskezelés. Az operátorok nyelvismeretétől, valamint munkaidő beosztásuktól 
függően időszakonként egyéb nyelveken (orosz, kínai, olasz, francia, szlovák, román) is 
tudnak idegen nyelvű hívásokat kezelni; 
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− az intézkedést nem igénylő hívások száma a 2018. évhez képest 350.847 db-bal 
csökkent; 

− rendkívüli eseménykezelési gyakorlat tartása összesen kilenc alkalommal; 
− a reagálási idő (a Tevékenység-irányítási Központ ügyeletes általi cím kiadása és az első 

rendőri egység helyszínre érkezése közötti időtartam) átlagos ideje a rendőr-
főkapitányságoknál maximum 25 perc, a BRFK tekintetében maximum 20 perc lehet. 
Az irányítástól a kiérkezésig eltelt idő 2019-ben 15,27 perc volt, azaz az elvárt 
időszintet valamennyi rendőr-főkapitányság teljesítette. 

 
A Rendőrség a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 
20,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség 
honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreagálási gyakorlatainak, konferenciáinak 
támogatására került felhasználásra. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 
331.599,0 millió forintról 498.943,9 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának 
forrásául 32.055,6 millió forint előző évi maradvány, 67.149,2 millió forint bevétel, valamint 
68.140,1 millió forint költségvetési támogatás szolgált. A Rendőrség 2019. január 1-jei 
költségvetési létszámkerete 51.778 fő volt, amelyben év közben változás nem történt. Az 
átlagos statisztikai állományi létszám 49.408 fő volt. 
 
A Rendőrségnek 2019. december 31-én nem volt lejárt tartozásállománya. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 511 055,5 331 599,0 331 599,0 498 943,9 464 163,4 90,8% 93,0% 
ebből: személyi 
juttatás 

259 555,6 234 217,6 234 217,6 283 803,8 278 228,9 107,2% 98,0% 

Bevétel 156 866,6 6 134,4 6 134,4 73 283,6 73 284,0 46,7% 100,0% 

Támogatás 350 549,3 325 464,6 325 464,6 393 604,7 393 604,7 112,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

35 695,2 – 0,0 32 055,6 32 055,6 89,8% 100,0% 

Létszám (fő)  51 722 51 778 51 778 51 778 49 408 95,5% 95,4% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 331 599,0 6 134,4 325 464,6 234 217,6 51 778 
Módosítások jogcímenként       

2073



 
 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- 1218/2019. (IV. 23.) és az 1714/2019. (XII. 
17.) Korm. határozat alapján a 2019. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) 

81,3 0,0 81,3 68,4  

- A Hszt. alapján a hivatásos állományú 
foglalkoztatottak 2019. évi bérfejlesztése 
(Céltartalékok terhére) 

9 839,7 0,0 9 839,7 8 335,8  

- Minimálbér, garantált bérminimum 2019. évi 
emelkedésére biztosított többletforrás 
(Céltartalékok terhére) 

271,2 0,0 271,2 228,7  

- A Hszt. 78. § (4) alapján a nyugdíj előtti 
rendelkezési állományba helyezettek 
illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére) 

351,4 0,0 351,4 296,5  

- A Hszt. 321. § (3) alapján a szenior állomány 
illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére) 

1 509,3 0,0 1 509,3 1 271,3  

- Jogviszonyátalakulás során a rendvédelmi 
igazgatási jogviszonyt el nem fogadó állomány 
részére történt kifizetések fedezetének biztosítása 
(Céltartalékok terhére) 

1 374,4 0,0 1 374,4 1 163,0  

- Rendvédelmi igazgatási jogviszonyban 
foglalkoztatottak 2019. évi bérfejlesztése 
(Céltartalékok terhére) 

5 172,7 0,0 5 172,7 4 364,9  

- 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat – 2019. 
évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához biztosított többletforrás 

20,0 0,0 20,0 0,0  

- 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat – 2019. 
évi többletfeladatok (légimentési képesség 
fejlesztése, NNI elhelyezése, Gárdonyi RK 
építési többlete, Kübekháza-Rábé közúti 
határátkelőhely ideiglenes megnyitása) 
végrehajtásához biztosított többletforrás 

12 019,4 0,0 12 019,4 12,8  

- 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat – Az 
ingyenes tankönyvi ellátásra a 2019. évi 
költségvetésben tévesen biztosított összeg 
átcsoportosítása 

-361,6 0,0 -361,6 0,0  

- 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat – 2019. 
évi fegyveres testületi juttatás fedezetének 
biztosítása (Céltartalékok terhére) 

20 319,9 0,0 20 319,9 17 293,5  

- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) 
bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM 
rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező 
továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a 
BM igazgatása javára 

-585,8 0,0 -585,8 0,0  

- szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer 
működtetéséhez szükséges fedezet 
átcsoportosítása a BM igazgatása javára 

-453,5 0,0 -453,5 0,0  

- Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos alkalmazás-
üzemeltetési, illetve alkalmazásfejlesztési 
szolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó 
kiadások 2019. évre jutó részének átadása 
(ORFK Informatikai Fejlesztési Főosztály {72 
fő} IdomSoft Zrt. szervezetéhez történő átadása) 
a „Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások” fejezeti kezelésű előirányzat 
javára 

-434,8 0,0 -434,8 -366,4  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2018. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján teljesítményjuttatásra 
biztosított forrás (Céltartalékok terhére) 

8 860,3 0,0 8 860,3 7 477,0  

- Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek 
javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

2 045,0 0,0 2 045,0 2 045,0  

- Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli 
megváltásához biztosított forrás (Fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére) 

2 786,1 0,0 2 786,1 2 351,2  

- Hivatásos állomány egészségügyi járadékának 
folyósításához biztosított forrás (Fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére) 

44,1 0,0 44,1 37,2  

- Hivatásos állomány év végi egyszeri 
juttatásához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

1 718,4 0,0 1 718,4 1 462,5  

- BM – ORFK közötti támogatói okirat 
(bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

1,7 0,0 1,7 0,0  

- BM – KR közötti támogatói okirat 
(bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

1,5 0,0 1,5 0,0  

- BM – BRFK közötti támogatói okirat (3 db 
bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

11,5 0,0 11,5 0,1  

- BM – Baranya MRFK közötti támogatói okirat 
(2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

1,5 0,0 1,5 0,8  

- BM – Békés MRFK közötti támogatói okirat 
(bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

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

- BM – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti 
támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) 
(Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

0,5 0,0 0,5 0,0  

- BM – Csongrád MRFK közötti támogatói 
okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére) 

5,5 0,0 5,5 1,5  

- BM – Fejér MRFK közötti támogatói okirat (3 
db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

12,5 0,0 12,5 0,2  

- BM – Jász-Nagykun-Szolnok MRFK közötti 
támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) 
(Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

1,0 0,0 1,0 0,0  

- BM – Pest MRFK közötti támogatói okirat 
(bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

6,0 0,0 6,0 1,1  

- BM – Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK közötti 
támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) 
(Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

9,2 0,0 9,2 0,0  

- BM – Veszprém MRFK közötti támogatói 
okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére) 

4,8 0,0 4,8 0,1  

- BM – Zala MRFK közötti támogatói okirat 
(bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

4,7 0,0 4,7 0,0  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- Hagyományőrző egyenruházat beszerzéséhez 
biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére) 

10,0 0,0 10,0 0,0  

- Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) 
központi infrastruktúra elemeinek amortizációs 
cseréjéhez biztosított forrás (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

635,0 0,0 635,0 0,0  

- Sándor Palota és Karmelita Kolostor 3D-s 
szkenneléssel kapcsolatos feladatokra biztosított 
forrás (Országos Idegenrendészeti 
Főigazgatóságnál keletkezett megtakarítás 
terhére) 

278,8 0,0 278,8 0,0  

- Alapértelmezett túlszolgálat pénzbeni 
megváltásához biztosított forrás (Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóságnál keletkezett 
megtakarítás terhére) 

125,3 0,0 125,3 106,7  

- 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
rendőri biztosításával felmerülő 
eszközbeszerzésekhez biztosított forrás (BM 
Igazgatásánál keletkezett megtakarítás terhére) 

178,0 0,0 178,0 0,0  

- Schengeni határátkelőhelyek EU általi 
ellenőrzésére történő felkészüléshez biztosított 
forrás (BM Igazgatásánál keletkezett 
megtakarítás terhére) 

981,1 0,0 981,1 0,0  

- Közigazgatási Hatósági Szolgálat (KHSZ) 
megnövekedett postaköltségére fedezet 
biztosítása (BM Igazgatásánál keletkezett 
megtakarítás terhére) 

639,3 0,0 639,3 0,0  

- Pozsonyi úti ingatlan bérlésének kiváltására 
biztosított forrás (BM Igazgatásánál keletkezett 
megtakarítás terhére) 

333,3 0,0 333,3 0,0  

- Mentőhelikopterek garanciaidőn túli 
karbantartására biztosított forrás (BM 
Igazgatásánál keletkezett megtakarítás terhére) 

330,0 0,0 330,0 0,0  

- M0 és M1 autópályán lévő sebességmérő 
eszközök cseréjéhez biztosított forrás (BM 
Igazgatásánál keletkezett megtakarítás terhére) 

280,0 0,0 280,0 0,0  

- "CERBERUS - Közép-európai CBRN-
E/Piszkos bomba elleni elsődleges reagáló 
egység létrehozása" c. projekt megvalósításához 
szükséges önrész fedezetére biztosított forrás 
(Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

10,0 0,0 10,0 0,0  

- "CCM - Konzuli együttműködés a schengeni 
vízumkiadásban" c. projekt megvalósításához 
szükséges önrész fedezetére biztosított forrás 
(Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

5,0 0,0 5,0 2,9  

- Központi Közigazgatási Irattár létrehozásával 
kapcsolatos feladatok finanszírozására 
előirányzat átcsoportosítása a „Központi 
közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai 
feladatok ellátása” megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 

-1,7 0,0 -1,7 0,0  

- Feladatelmaradás miatti átcsoportosítás a 
BVOP javára (megtakarítás átcsoportosítása) -386,0 0,0 -386,0 0,0  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- KKM – ORFK közötti megállapodás 
(Budapesti Víz Világtalálkozó rendészeti 
biztosítása) 

25,0 0,0 25,0 0,0  

- Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti 
megállapodás (ügyészségi nyomozásokban való 
közreműködés költségei) 

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

- AM – KR közötti megállapodás (parlagfű elleni 
védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt 
végrehajtása) 

22,0 0,0 22,0 1,0  

- HM – KR közötti megállapodás (Black 
Sea/Balkans Region Exercises 2019 
rendezvényhez kapcsolódó külföldi fegyveres 
erők magyarországi áthaladásának biztosítása) 

7,7 0,0 7,7 0,0  

- KKM – KR közötti megállapodás (ITU 
Telecom World 2019 konferencia 
közrendvédelmi biztosítása) 

50,3 0,0 50,3 35,6  

- EMMI – Jász-Nagykun-Szolnok MRFK közötti 
megállapodás ("Családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésének támogatása" c. 
pályázaton elnyert támogatási összeg átadása) 

1,7 0,0 1,7 0,4  

- EMMI – Nógrád MRFK közötti megállapodás 
("Családbarát munkahelyek kialakításának és 
fejlesztésének támogatása" c. pályázaton elnyert 
támogatási összeg átadása) 

1,3 0,0 1,3 0,0  

- EMMI – Veszprém MRFK közötti 
megállapodás ("Családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésének támogatása" c. 
pályázaton elnyert támogatási összeg átadása) 

1,0 0,0 1,0 0,0  

- EMMI – NSZKK közötti megállapodás 
(rezidenseknek fizetendő rendszeres juttatások 
fedezetének átadása) 

17,1 0,0 17,1 13,7  

- EMMI – NSZKK közötti megállapodás 
(hiányszakmára jutó támogatás és a 
rezidenseknek fizetendő helyettesítési pótlék 
fedezetének átadása) 

10,4 0,0 10,4 8,8  

- ORFK – Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
megállapodás (képzési időszak alatt a 
tisztjelöltek térítésmentes ellátása során felmerült 
kiadásokra fedezet biztosítása) 

-97,0 0,0 -97,0 0,0  

- ORFK – Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
megállapodás (költségtérítéses rendvédelmi 
szervező szakra beiskolázott állomány után 
fizetendő költségtérítés fedezetének biztosítása) 

-33,7 0,0 -33,7 0,0  

- ORFK – BM Igazgatása közötti megállapodás 
(szakmai konferencia lebonyolítása) -2,0 0,0 -2,0 -1,5  

- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (TIBEK 
hatékony működését elősegítendő 16 fő 
rendszeres státusz finanszírozásához szükséges 
fedezet átadása) 

-67,9 0,0 -67,9 -57,6  

- BM Igazgatása – ORFK közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek személyi juttatásai) 31,7 0,0 31,7 26,5  

- BMH – ORFK közötti megállapodás 
(használatba adott gépjárművek szervizköltsége) 5,9 0,0 5,9 0,0  

- BM OKF GEK – ORFK közötti megállapodás 
(rendvédelmi moduláris képzések költségei) 11,0 0,0 11,0 0,0  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- NVSZ – ORFK közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek személyi juttatásai) 16,9 0,0 16,9 16,9  

- TEK – ORFK közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek személyi juttatásai) 2,9 0,0 2,9 2,9  

- NVSZ – KR közötti megállapodás (gépi és kézi 
gépjárműmosó igénybevételének költségei) 21,0 0,0 21,0 0,0  

- BM Igazgatása – KR közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek személyi juttatásai) 0,2 0,0 0,2 0,1  

- BVOP – KR közötti megállapodás (átvezényelt 
személy tanulmányi szerződéséhez kapcsolódó 
költségek) 

0,3 0,0 0,3 0,1  

- NVSZ – KR közötti megállapodás (NVSZ 
elhelyezését biztosító ingatlanok objektumőri és 
távfelügyeleti díjai) 

16,3 0,0 16,3 0,0  

- TIBEK – KR közötti megállapodás (átvezényelt 
személyek személyi juttatásai) 0,2 0,0 0,2 0,2  

- BM Igazgatása – BRFK közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek személyi juttatásai) 0,9 0,0 0,9 0,7  

- BM OKF – BRFK közötti megállapodás 
(áthelyezett személy személyi juttatásai) 0,7 0,0 0,7 0,7  

- TEK – BRFK közötti megállapodás (képzésen 
résztvevők szállásbiztosítás költségei) 1,4 0,0 1,4 0,0  

- TIBEK – BRFK közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek személyi juttatásai) 0,4 0,0 0,4 0,3  

- TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a 
TEK által bérelt helyiségek közüzemi díjai) 2,8 0,0 2,8 0,0  

- Veszprém MKVI – Baranya MRFK közötti 
megállapodás (átvezényelt személy személyi 
juttatásai) 

0,1 0,0 0,1 0,1  

- AH – Békés MRFK közötti megállapodás (az 
AH által használt helyiségek közüzemi díjai) 0,9 0,0 0,9 0,0  

- BM Igazgatása – Fejér MRFK közötti 
megállapodás (átvezényelt személyek személyi 
juttatásai) 

3,3 0,0 3,3 2,8  

- BM Igazgatása – NEBEK közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek személyi juttatásai) 0,2 0,0 0,2 0,1  

- TIBEK – NEBEK közötti megállapodás 
(átvezényelt személyek személyi juttatásai) 0,1 0,0 0,1 0,0  

- BM Igazgatása – Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium közötti megállapodás 
(rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor 
megrendezésének költségei) 

0,7 0,0 0,7 0,1  

- BM Igazgatása – Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnázium közötti megállapodás (BM 
Igazgatása által használt ingatlan közüzemi 
díjaira fedezet átadása) 

11,0 0,0 11,0 0,0  

- OIF – Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium 
közötti megállapodás (rendészeti képzés) 5,7 0,0 5,7 0,0  

- Szabad keret rendezése - kiemelt előirányzatok 
közötti átcsoportosítás (RRI) (fejezeti) 0,0 0,0 0,0 -5,0  

- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti) 913,0 913,0 0,0 73,7  
- Bevételi elmaradás -158,1 -158,1 0,0 -0,8  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- "Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 
intézkedések" megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzatról származó többletbevételek 
előirányzatosítása 

15 075,2 15 075,2 0,0 1 349,9  

- "A terrorellenes intézkedések megvalósításához 
kapcsolódó kiadások" megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzatról származó 
többletbevételek előirányzatosítása 

6 803,4 6 803,4 0,0 0,0  

- Egyéb többletbevétel előirányzatosítása 
(intézményi) 

44 515,7 44 515,7 0,0 8 190,6  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 32 055,6 32 055,6 0,0 912,5  
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -7 141,4  
2019. évi módosított előirányzat 498 943,9 105 339,2 393 604,7 283 803,8 51 778 

 
A Rendőrség 2019. évi személyi juttatások eredeti előirányzata 234.217,6 millió forint, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
44.300,3 millió forint volt. 
 
Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte: 
− a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű 

előirányzat terhére biztosított többletforrás 1.349,9 millió forinttal, 
− az 1218/2019. (IV. 23.) és az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat (2019. évi 

bérkompenzáció) 91,0 millió forinttal, 
− az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a 2019. évi többletfeladatok 

(légimentési képesség fejlesztése, NNI elhelyezése, Gárdonyi RK építési többlete, 
Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitása) végrehajtásához 
biztosított többletforrás 12,8 millió forinttal, 

− az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a 2019. évi fegyveres testületi juttatás 
fedezetére biztosított többletforrás 17.293,5 millió forinttal, 

− a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése 8.883,5 millió forinttal, 
− a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottak bérfejlesztése 4.395,9 millió 

forinttal, 
− a jogviszonyátalakulás során a rendvédelmi igazgatási jogviszonyt el nem fogadó 

állomány részére történt kifizetésekre biztosított többletforrás 1.163,0 millió forinttal, 
− a minimálbér, garantált bérminimum 2019. évi emelkedése 241,3 millió forinttal, 
− a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése 

296,5 millió forinttal, 
− a szenior állomány illetményének megtérítése 1.271,3 millió forinttal, 
− a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 7.477,0 millió forinttal, 
− a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás 2.045,0 millió 

forinttal, 
− a hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásához biztosított forrás 2.457,9 

millió forinttal, 
− a hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás 

37,2 millió forinttal, 
− a hivatásos állomány év végi egyszeri juttatásához biztosított többletforrás 

1.462,5 millió forinttal, 
− egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 117,7 millió forinttal, 
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− többletbevétel és az előző évi maradvány előirányzatosítása 9.176,8 millió forinttal. 
 
A személyi juttatás előirányzatát csökkentette 
− az 1712/2019. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti bérkompenzáció elszámolása 

22,6 millió forinttal, 
− a hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztésének elszámolása 547,7 millió 

forinttal, 
− a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottak bérfejlesztésének elszámolása 

31,0 millió forinttal, 
− a minimálbér, garantált bérminimum 2019. évi emelkedésének elszámolása 12,6 millió 

forinttal, 
− egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 425,5 millió forinttal, 
− bevételi elmaradás 0,8 millió forinttal, 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 7.146,4 millió forinttal. 
 
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 7.146,4 millió forint összegű 
személyi juttatás csökkenését egyrészt az okozta, hogy a „Hivatásos állomány lakhatási 
feltételeinek javítása” fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított 2.045,0 millió forint 
felhasználása az Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton történt meg, így 
szükséges volt a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. Másrészt a hivatásos állomány 
túlszolgálatának pénzbeli megváltásához biztosított forrás 2.457,9 millió forint összegű 
forrásból 1.698,6 millió forintot a Rendőrség az év közben már elszámolt és pénzügyileg 
teljesített alapértelmezett túlszolgálat finanszírozására év végén már nem tudta felhasználni, 
így az év közben átütemezett egyéb működési és felhalmozási jellegű kiadásokra 
csoportosította át. A fennmaradó összeg az év közben és az év végi egyéb előirányzat-
rendezésekhez kapcsolódik. 
 
Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 
283.803,8 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
előirányzata 53.933,7 millió forint volt. 
 
A teljes állomány részére – a 2019. évi költségvetési törvény vonatkozó rendelkezésének 
megfelelően – biztosításra került a cafetéria juttatás bruttó 200 ezer forint összegben. 
 
A Rendőrség 2019. január 1-jei költségvetési létszámkerete 51.778 fő volt, amelyben év 
közben változás nem történt. 
 
A Rendőrség 2019. évi dologi kiadások előirányzata 44.691,3 millió forintról 78.178,0 millió 
forintra változott. 
 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát növelte: 
− a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű 

előirányzat terhére biztosított többletforrás 9.411,4 millió forinttal, 
− az 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján a 2019. évi honvédelmi igazgatási 

feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás 20,0 millió forinttal, 
− az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a 2019. évi többletfeladatok 

(légimentési képesség fejlesztése, NNI elhelyezése, Gárdonyi RK építési többlete, 
Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitása) végrehajtásához 
biztosított többletforrás 980,3 millió forinttal, 
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− a KKM – ORFK közötti megállapodás alapján az ITU Telecom World 2019 c. 
konferencia közrendvédelmi biztosításával kapcsolatban felmerült költségek megtérítése 
9,2 millió forinttal, 

− a KKM – ORFK közötti megállapodás alapján a Budapesti Víz Világtalálkozó 
rendvészeti biztosításával kapcsolatban felmerült költségek megtérítése 25,0 millió 
forinttal, 

− az LÜ – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészségi nyomozásokban való 
közreműködés költségeinek megtérítése 9,5 millió forinttal, 

− az AM – KR közötti megállapodás alapján a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban 
légi felderítési projekt végrehajtására biztosított többletforrás 20,8 millió forinttal, 

− a HM – KR közötti megállapodás alapján a Black Sea/Balkans Region Exercises 2019 
c. rendezvényhez kapcsolódó külföldi fegyceres erők magyarországi áthaladásának 
rendőri biztosításával kapcsolatban felmerült költségek megtérítése 7,7 millió forinttal, 

− az egyéb, fejezetek közötti megállapodások 3,7 millió forinttal, 
− hagyományőrző egyenruházat beszerzéséhez a „Fejezeti tartalék” megnevezésű fejezeti 

kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 10,0 millió forinttal, 
− a schengeni határátkelőhelyek Európai Unió általi ellenőrzésére történő felkészüléshez a 

BM Igazgatásánál keletkezett megtakarítás terhére biztosított többletforrás 648,0 millió 
forinttal, 

− a Közigazgatási Hatósági Szolgálat megnövekedett postaköltségére a BM Igazgatásánál 
keletkezett megtakarítás terhére biztosított többletforrás 639,3 millió forinttal, 

− a Pozsonyi úti ingatlan bérlésének kiváltására a BM igazgatásánál keletkezett 
megtakarítás terhére biztosított többletforrás 333,3 millió forinttal, 

− a mentőhelikopterek garanciaidőn túli karbantartására a BM Igazgatásánál keletkezett 
megtakarítás terhére biztosított többletforrás 330,0 millió forinttal, 

− a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 46,5 millió forinttal, 
− fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 

78,4 millió forinttal, 
− a fejezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 629,3 millió 

forinttal, 
− a saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 17.747,6 millió 

forinttal, 
− az előirányzatosított maradvány 9.922,7 millió forinttal. 

 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát csökkentette: 
− az 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján az ingyenes tankönyvi ellátásra a 

2019. évi költségvetésben tévesen biztosított összeg elvonása 361,6 millió forinttal, 
− a 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM 

rendelet alapján a BM igazgatása részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos 
állomány kötelező továbbképzésének költségére 585,9 millió forinttal, 

− a szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezetnek 
a BM Igazgatása javára történő átcsoportosítása 453,5 millió forinttal, 

− feladat elmaradása miatt keletkezett megtakarítás átcsoportosítása a BVOP javára -
386,1 millió forinttal, 

− a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján 
átadott dologi előirányzat 132,8 millió forinttal, 

− a bevételi elmaradás 157,3 millió forinttal, 
− a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.308,8 millió forinttal. 
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A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként az 5.308,8 millió forint 
összegű dologi kiadások csökkenését legfőképpen az okozta, hogy a „Tömeges bevándorlás 
kezeléséhez kapcsolódó kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetett valamennyi 
többletforrás az ORFK javára került biztosításra. Az ORFK a kiadások felmerülésekor 
biztosította a szükséges fedezetet a megyei rendőr-főkapitányságok és a Készenléti Rendőrség 
javára, így a korábban előirányzatosított 5.179,8 millió forint összegű többletbevételt a dologi 
kiadásokról át kellett csoportosítania az egyéb működési célú kiadások rovatra az utalás 
teljesítéséhez. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-
rendezésekhez kapcsolódik. 
 
A dologi kiadások vonatkozásában 2019-ben összesen 69.412,2 millió forint kifizetés történt, 
amelyből a legjelentősebb tételek: 
− a Rendőrség alapvető működéséhez, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével 

kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges készletbeszerzés 
(üzemanyag, vegyszer, gyógyszer, irodaszer, ruházat stb.) 14.328,9 millió forint; 

− közüzemi díjak 5.130,2 millió forint; 
− kommunikációs szolgáltatások (ESR-112, közlekedésbiztonsági adatfeldolgozó és 

információs rendszer (KAFIR), VÉDA üzemeltetése, karbantartása) 9.263,8 millió 
forint; 

− gépjárművek bérleti díja és flottakezelési szolgáltatás költsége, az objektív felelősséggel 
kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 2.057,1 millió forint; 

− külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a 
kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 3.444,4 millió forint; 

− számítástechnikai, ügyvitel-technikai és fegyverzeti eszközök, hőkamerák, ingatlanok 
karbantartása 7.637,2 millió forint; 

− az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, 
valamint a határvadász toborzás és az egyéb projektekkel kapcsolatos megjelenítési 
tevékenységek kiadásai 655,1 millió forint; 

− titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.600,7 millió forint. 
 

A Rendőrség 2019. évi felhalmozási kiadások előirányzata 7.563,2 millió forintról 
65.630,0 millió forintra változott. A teljesítés 49.207,7 millió forint volt. 
 
A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítások növelték: 
− a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű 

előirányzat terhére biztosított többletforrás 3.667,9 millió forinttal, 
− a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű 

fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 6.803,3 millió forinttal, 
− az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a 2019. évi többletfeladatok 

(légimentési képesség fejlesztése, NNI elhelyezése, Gárdonyi RK építési többlete, 
Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely ideiglenes megnyitása) végrehajtásához 
biztosított többletforrás 11.024,1 millió forinttal, 

− az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) központi infrastruktúra elemeinek 
amortizációs cseréjéhez a „Fejezeti tartalék” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére biztosított többletforrás 635,0 millió forinttal, 

− a Sándor Palota és Karmelita Kolostor 3D-s szkenneléssel kapcsolatos feladatokra az 
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál keletkezett megtakarítás terhére biztosított 
többletforrás 278,8 millió forinttal, 
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− az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendőri biztosításával felmerülő 
eszközbeszerzésekhez a BM igazgatásánál keletkezett megtakarítás terhére biztosított 
többletforrás 178,0 millió forinttal, 

− a schengeni határátkelőhelyek Európai Unió általi ellenőrzésére történő felkészüléshez a 
BM igazgatásánál keletkezett megtakarítás terhére biztosított többletforrás 333,1 millió 
forinttal, 

− az M0 és M1 autópályán lévő sebességmérő eszközök cseréjéhez a BM igazgatásánál 
keletkezett megtakarítás terhére biztosított többletforrás 280,0 millió forinttal, 

− fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 22,6 millió forinttal, 
− többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervi hatáskörben: 202,4 millió forinttal, 
− többletbevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben 13.503,7 millió forinttal, 
− előző évi maradvány előirányzatosítása 20.394,7 millió forinttal, 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.657,8 millió forinttal. 

 
A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítás csökkentette: 
− kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.914,6 millió forinttal. 
 
A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 4.914,6 millió forint összegű 
felhalmozási kiadások csökkenését legfőképpen az okozta, hogy a „Tömeges bevándorlás 
kezeléséhez kapcsolódó kiadások”, valamint „A terrorellenes intézkedések megvalósításához 
kapcsolódó kiadások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatok terhére kifizetett 
valamennyi többletforrás az ORFK javára került biztosításra. Az ORFK a kiadások 
felmerülésekor biztosította a szükséges fedezetet a megyei rendőr-főkapitányságok és a 
Készenléti Rendőrség javára, így a korábban előirányzatosított 2.892,9 millió forint összegű 
többletbevételt a felhalmozási kiadásokról át kellett csoportosítania az egyéb működési célú 
kiadások rovatra az utalás teljesítéséhez. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi 
egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik. 
 
A beruházások előirányzaton 43.212,8 millió forint kifizetés történt, amelyből a 
legjelentősebb tételek: 
− 9 db mentőhelikopter beszerzése 13.024,6 millió forint; 
− szolgálati fegyverek beszerzése 5.669,6 millió forint; 
− 25 db szolgálati motorkerékpár beszerzése 164,1 millió forint; 
− 592 db személygépjármű beszerzése 5.774,5 millió forint; 
− 12 db speciális nehéz terepjáró beszerzése 1.176,1 millió forint; 
− 18 db kényszerszállító és 4 db Schengen busz beszerzése 755,1 millió forint; 
− Scania tartályautók beszerzése 251,1 millió forint; 
− ABC kapuk (Automated Border Control gate) beszerzése 335,7 millió forint; 
− éjjellátók és kézi hőkamerák beszerzése 1.953,3 millió forint; 
− éjszakai látcsövek és ütésálló sisakok beszerzése 275,0 millió forint; 
− nappali- és hőkamerával felszerelt rendszerek kialakítása 289,0 millió forint; 
− telefoneszközök beszerzése 333,0 millió forint; 
− a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő 

ingatlan beruházások (Készenléti Rendőrség épületei, Kaposvár, Miskolc, Nyírbátor), 
valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda új objektumba történő 
elhelyezésével kapcsolatos beruházás, továbbá a Karcagi Rendőrkapitányság 
kivitelezési és befejező munkálatainak díja 6.263,1 millió forint. 
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Folyamatban lévő beruházások bemutatása: 
− a Karcagi Rendőrkapitányság és a Gárdonyi Rendőrkapitányság kivitelezési munkái 

befejeződtek, az átadásokra 2019 áprilisában sor került. 
− a 3.000 fős létszámfejlesztéssel kapcsolatosan az elhelyezés biztosításával összefüggő 

ingatlan beruházások összesen 12 helyszínéből fennmaradó 6 helyszínen megtörtént az 
átadás a 2019. év során (Debrecen, Kaposvár, Kiskunhalas, Miskolc, Orosháza, 
Készenléti Rendőrség Hungária körúti objektuma és a Pongrácz úti épülete). 

− a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda új objektumba történő elhelyezésével 
kapcsolatos beruházás kivitelezési munkái befejeződtek, az átadásra 
2019 decemberében sor került. 

− a Sárbogárd Rendőrkapitányság épületének tervezése a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság előkészítésében lezajlott, a kivitelezést – a részére felülvizsgálatra átadott 
pontosított és kiegészített tervdokumentáció alapján – a Beruházási Ügynökség fogja 
elvégezni. 

− a Soroksári Rendőrkapitányság kialakításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 
a soroksári önkormányzat képviselő-testülete meghozta pozitív döntését, azonban az 
önkormányzat által elkészítetett tervdokumentáció aktualizálásáról szóló szerződés a 
tervezővel nem került megkötésre 2018. év végéig. A kivitelezés a 2019. január 1-jén 
hatályba lépett az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII. törvény rendelkezései alapján, 2020. évi előkészítéssel fog megvalósulni. 

− a Rendőrség légimentési képességének biztosítása érdekében négy helyszínen új 
légimentő bázis kialakítása valósul meg: 
= Marcali: a beruházás megvalósításához szükséges telekingatlant a marcali 

önkormányzat térítés nélküli átadással fogja biztosítani; a tervdokumentáció 
elkészítése folyamatban van. 

= Miskolc: az engedélyezési tervdokumentáció elkészült, jelenleg folyamatban van 
a beruházás helyszínéül szolgáló telekingatlan adásvételi eljárása a Készenléti 
Rendőrség és a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. között. 

= Szekszárd: elkészültek a kivitelezési tervek, a Készenléti Rendőrség bevonásával 
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság fogja lebonyolítani a kivitelezési 
munkálatokra vonatkozó közbeszerzései eljárást. 

= Hajdúsámson: a beruházás meghiúsulása miatt az új helyszín kiválasztása jelenleg 
folyamatban van. 

 
A felújítások kiemelt előirányzaton a 10.348,1 millió forintos módosított előirányzatból a 
Rendőrség 2.269,5 millió forintot költött el 2019-ben, amelynek főbb tételei az alábbiak: 
− Készenléti Rendőrség Kerepesi úti épületének bővítési munkái 74,7 millió forint; 
− Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc utcai II. épület átalakítása 192,2 

millió forint; 
− Készenléti Rendőrség SLT kazánház rekonstrukciós munkái 61,6 millió forint; 
− Készenléti Rendőrség zalakarosi üdülőjének részleges felújítása 24,9 millió forint; 
− a Gyorskocsi utcai fogda felújítása 60,7 millió forint; 
− Komárom-Esztergom MRFK tatai üdülőjének tetőszerkezeti javítása 23,3 millió forint; 
− Somogy MRFK fonyódi üdülőjének felújítása 32,4 millió forint; 
− Bonyhád RK épületének felújítása 43,8 millió forint; 
− Vas MRFK Petőfi utcai objektumában hőtávvezeték cseréje 26,1 millió forint; 
− Vas MRFK Söptei utcai konyha felújítása 96,0 millió forint; 
− NSZKK Mosonyi utcai épületének fűtési rendszer korszerűsítési munkálatai 93,3 millió 

forint; 
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− KEHOP pályázat keretében épületek energetikai felújítása (Miskolci RSZG) 31,5 millió 
forint. 

 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton a 2019. évi 105,0 millió forint 
eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A 
módosított előirányzat év végén 6.820,5 millió forintra emelkedett. Fejezeti hatáskörben 
16,2 millió forint összegű többletbevétel került előirányzatosításra, az intézményi hatáskörű 
előirányzat-módosítások (többletbevétel előirányzatosítása, maradvány előirányzatosítása, 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás) összege 6.699,3 millió forint, amelyből 
2.045,0 millió forint a „Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása” megnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított személyi juttatás átcsoportosítása egyéb 
felhalmozási célú kiadásokra. A fennmaradó rész a kihelyezett munkáltatói lakáskölcsönök 
visszatérülése során befolyt bevételek visszaforgatásából, illetve a BM által kiírt energia-
racionalizálási pályázatokból származó támogatások elszámolásából keletkezett. A teljesítés 
3.725,4 millió forint volt. 
 
A Rendőrség 2019. évre jóváhagyott bevételi előírása 6.134,4 millió forint volt, amely 
tartalmazta az OBB feladatainak ellátására az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 
kapott 1.300,0 millió forint támogatás értékű bevételt is. 
 
A bevételek előirányzata az év folyamán 73.283,6 millió forintra növekedett. A több mint 
67,0 milliárd forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták: 
− az 1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2020. évben megrendezésre kerülő 

különféle rendezvények rendészeti biztosításával felmerülő kiadások fedezetére 
biztosított többletforrás 3.965,0 millió forint; 

− az 1731/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a rendőrség által használt 
gépjárművek amortizációs cseréjéhez biztosított többletforrás 4.361,8 millió forint; 

− a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére biztosított többletforrás 15.075,2 millió forint; 

− a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére biztosított többletforrás 6.803,3 millió forint; 

− A HOME/2018/ISFB/AG/EMAS/0069 – A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső 
határszakaszán c. projekt megvalósításához biztosított 4.090,0 millió forint összegű EU 
támogatás, valamint 566,9 millió forint összegű hazai önrész az Európai Uniós és 
nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére; 

− az Európai Uniótól és a különböző nemzetközi szervezetektől közvetlenül érkezett 
működési célú pénzeszközök (ARGO projektek, CCM projekt, ENPI projekt, 
FRONTEX projekt, Szerb Twinning projekt, Európai Közbeszerzői Hálózat – 
iProcureNet projekt) 1.042,5 millió forint; 

− európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei (BBA, MMIA, 
KEHOP); 

− az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatottak kiadásának finanszírozása miatt a helyi 
önkormányzatoktól és a munkaügyi központoktól átvett bevételek; 

− OBB többletbevételei; 
− a NAV által átvett ingatlanokhoz kapcsolódó továbbutalt bevételek (bérleti díjak), 

amelyek a Rendőrséget illetik, de a vagyonkezelői szerződések módosításáig a NAV-
hoz folynak be; 
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− energia-racionalizálási pályázatból kapott bevételek. 
 

A Rendőrség költségvetési évben esedékes követelésállománya a nyitó időszak adatához 
képest 221,6 millió forinttal csökkent (1.740,5 millió forintról 1.518,9 millió forintra). A 
költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 2019-ben 9.498,1 millió forint volt, 
amelynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése teszi ki. 
 
A 2019. évben a Rendőrség 124,0 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 
1.449,2 millió forint értékvesztést, valamint 908,3 millió forint értékvesztés visszaírást 
számolt el követeléseire. 
 
A követelések 95,0%-a kisösszegű (0,1 millió forint alatti) tartozás. Abban az esetben, ha a 
behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás 
kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 207,5 millió 
forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 
44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 
37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben 
részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege. 
 
A Rendőrség 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa 
32.055,6 millió forint, amelyből 16.495,6 millió forint az ORFK-nál, 1.799,6 millió forint a 
Készenléti Rendőrségnél, 13.760,4 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. 
 
A 2018. évi maradvány 2019. évi felhasználása: 
− az illegális migráció kezelésével kapcsolatos maradvány (980,1 millió forint); 
− toborzási kiadások (2.982,1 millió forint); 
− KEHOP, BBA, MMIA és egyéb európai uniós projektek maradványa (3.122,8 millió 

forint); 
− VÉDA rendszer fix és változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok 

(KKEP) eszközeinek karbantartása (317,2 millió forint); 
− a szisztematikus határellenőrzés bevezetéséhez szükséges kiadások (Körözési és 

Nyilvántartási Rendszer fejlesztése) (233,2 millió forint); 
− helikopterek beszerzése (4.826,4 millió forint); 
− a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Labanc utca 57. szám alatti 

ingatlanegyüttesének átalakítása során feltárt műszaki és építése hiányosságok 
helyreállítása, pótmunkák (891,6 millió forint); 

− Nagyhódos-Nagypalád közúti határátkelőhely kivitelezése (271,4 millió forint); 
− Karcag Rendőrkapitányság kivitelezési díja (244,6 millió forint); 
− Gárdony Rendőrkapitányság kivitelezési díja (95,9 millió forint); 
− az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 517,6 millió forint, 

amelyből ajándéktárgyak beszerzése, önmagába hajtható kiránduló táskák, roll-lapok és 
fotó installációk kerültek beszerzésre. A maradvány terhére került elszámolásra továbbá 
a gépjárművek szervizelése és a különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda 
kiadások is. 

 
A Rendőrség 2019. évi költségvetési maradványa cím szinten 34.780,9 millió forint, 
amelyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 34.753,2 millió forint, míg a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 27,7 millió forint. 
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A 2019. évi cím szintű 34.753,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 
15.300,3 millió forint az ORFK-nál, 3.513,2 millió forint a Készenléti Rendőrségnél, 
15.939,7 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. 
 
A maradvány kialakulásának főbb jogcímei: 
− az 1717/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2020. évben megrendezésre kerülő 

különféle rendezvények rendészeti biztosításával felmerülő kiadások fedezetére 
biztosított többletforrás összege (3.965,0 millió forint); 

− az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a 2019 decemberében kifizetendő 
fegyveres testületi juttatás – 2020 januárjában esedékes – munkaadókat és 
munkavállalókat terhelő járulékainak összege (8.515,7 millió forint); 

− KEHOP, KÖFOP, BBA, MMIA és egyéb európai uniós projektek maradványa 
(19.375,2 millió forint); 

− Sándor Palota és Karmelita Kolostor 3D-s szkenneléséhez kapcsolódó beszerzések 
(246,9 millió forint); 

− M0 és M1 autópályán lévő sebességmérő eszközök cseréje (280,0 millió forint); 
− helikopterek beszerzése (1.384,4 millió forint); 
− helikopter üzemanyag tároló konténerek beszerzése (269,9 millió forint). 
 
Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 621,8 millió forint. 
A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, szolgálati 
gépjárművek, motorkerékpárok és segédmotorok, hiteles légalkoholmérő berendezések, 
tabletek, mozgás közbeni jármű-sebességmérő berendezés beszerzése, illetve különféle 
baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások, valamint tanulmányok készítésével, 
képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB maradványa 
teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A 2019-ben záródokumentumot benyújtó uniós programok bemutatása 
 

adatok millió forintban 

Projektazonosító száma Projekt megnevezése 
Lehívott 
összeg 

Átutalt 
összeg 

Várható 
összeg 

Fel nem 
használt, 

visszafizetett 
összeg  

BBA-2.6.22/4-2016-00001 
SIRENE 2017. és 2018. évi 
fejlesztései 

37,7 37,7 0,0 12,1 

BBA-5.1.3-2016-00001 
BSZKI – Forenzikus szakértők 
és egységek kapacitásfejlesztése 

399,2 399,2 0,0 0,0 

BBA-5.3.2-16-2016-00002 
Specializált bűnügyi szakképzési 
központ létrehozása 

85,6 85,6 0,0 2,7 

BBA-6.3.1-2015-00001 
Közép-európai CBRN-E 
Kiképző Központ létrehozása 

572,5 572,5 0,0 0,0 

H2020-DRS-2015 700621 

SmartResilience – Smart 
Resilience Indicators for Smart 
Critical Infrastructures – Kritikus 
infrastruktúrák védelme 

19,2 19,2 0,0 0,0 

H2020-BES-2015 700626 
iBorderCtrl – Intelligent Portable 
Control System – Hordozható 
Intelligens Ellenőrző Rendszer 

37,3 37,3 0,0 9,4 
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A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései 
 
A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (81,3%) (ezen 
belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök 
(10,8%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 92,1%-a. 
 
A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 323,1 milliárd forint, a 
2019. december 31-ei záró érték 343,3 milliárd forint, amely 6,3%-os növekedést jelent. 
 
A vagyonváltozás oka egyrészt a befektetett eszközöknél jelentkező növekedés 14,9 milliárd 
forint összegű növekedés, amelyből a beruházások és felújítások 19,9 milliárd forinttal 
növekedtek, míg a többi tétel, úgymint az immateriális javak, az ingatlanok és a kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok, valamint a gépek, berendezések, felszerelések, járművek összesen 
5,0 milliárd forinttal csökkentek. 
 
Forrás oldalon a saját tőke 8,2%-kal nőtt, a kötelezettségek állománya ugyanakkor 2,3%-kal 
csökkent a 2018. évihez képest. 
 
A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak. 
 
 
8. cím: Alkotmányvédelmi Hivatal 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 756824 
Honlap címe: www.ah.gov.hu 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
Az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) állami feladatként ellátandó 
alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, többször módosított 
1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és 
elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos 
érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, 
Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy 
megzavarására irányuló, illetve gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát 
veszélyeztető leplezett törekvéseket, tevékenységeket, valamint a jogellenes kábítószer- és 
fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység 
szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, a 
hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének feladatait, illetve elvégzi 
hatáskörébe személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését. Végzi a letelepedett jogállást igazoló 
okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar 
állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend 
védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. 
 
A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyv szerinti állam elleni 
bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési 
területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése 
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 
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csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének 
elmulasztása, a minősített adattal visszaélés, a jármű hatalomba kerítése, a közveszély 
okozása, a közösség elleni uszítás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés 
bűncselekményre vonatkozóan. Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és 
technológiák, valamint a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának 
felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében. 
 
Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó 
gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, elvégzi a minősített adatot, az ország alapvető 
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő 
beszerzések sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti előzetes minősítést, 
beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében 
elvégezheti a szükséges és kiegészítő ellenőrzést. Végzi az egységes elektronikuskártya-
kibocsátási keretrendszerről szóló törvény szerint kártyakibocsátás engedélyezését kérők 
ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. Felderíti és elhárítja a Magyarországra 
jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő, és ilyen módon az ország 
nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett tevékenységét. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Az AH eredeti kiadási előirányzata 15.932,1 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió 
forint, költségvetési támogatása 15.884,7 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat 
28.736,7 millió forint, a bevétel 380,2 millió forintra, a költségvetési támogatás 18.069,1 
millió forintra változott. Az AH zárólétszáma a 2018. évi 967 főről 979 főre emelkedett az év 
végére. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 22 233,0 15 932,1 15 932,1 28 736,7 27 986,8 125,9% 97,4% 
 ebből: személyi 
juttatás 

6 632,6 8 010,4 8 010,4 7 724,0 7 513,0 113,3% 97,3% 

Bevétel 7 552,5 47,4 47,4 380,2 380,2 5,0% 100,0% 

Támogatás 14 666,8 15 884,7 15 884,7 18 069,1 18 069,1 123,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

10 301,1 0,0 0,0 10 287,4 10 287,4 99,9% 100,0% 

Létszám (fő)  967,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0 979,0 101,2% 84,4% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  15 932,1     47,4     15 884,7     8 010,4    1 110 

Módosítások jogcímenként       

 - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya V. 
üteme (Céltartalékok terhére)  686,5           686,5     579,0     
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési 
források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. 
(V. 15.) Korm. határozat alapján biztosított 
többletforrás 

 3,3      3,3           

- A minimálbér, garantált bérminimum 2019. 
évi emelkedésére biztosított többletforrás 
(Céltartalékok terhére) 

 17,4      17,4     14,6     

- A nyugdíj előtti rendelkezési állomány 
illetményének támogatása (Céltartalékok 
terhére) 

 73,2      73,2     61,8     

- A fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő 
személyek 2019. évi fegyveres testületi 
juttatásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 27.) 
Korm. határozat végrehajtása (Céltartalékok 
terhére) 

 603,4      603,4     513,5     

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM 
igazgatása részére a szolgálati járművek 
járműkövetésével összefüggő kiadásokra 

-5,0     -5,0      

 - 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) 
bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM 
rendelet alapján – a hivatásos állomány 
kötelező továbbképzési és vezetőképzési 
feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM 
igazgatása részére 

-16,6     -16,6      

 - A Hszt. alapján a hivatásos állomány 
lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű 
előirányzatból átcsoportosítás) 

 25,0      25,0     25,0     

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2018. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

 306,1      306,1     258,3     

- Az AH és a TIBEK között létrejött 
AH/28826-1/2019-2 iktató számú megállapodás 
- a Budapest, XI. ker. Fehérvári út 70. szám 
alatti ingatlan felújítási munkálataira 
(bútorbeszerzés) - szerinti előirányzat átadást  

 300,0      300,0          

- BM OKF-AH közötti megállapodás 
(tanulmányi szerződésből eredő képzési költség 
megtérítése) 

-0,7     -0,7    -0,7     

- Többletbevétel előirányzatosítása   8,6     8,6            
- Az AH/81057/2019. iktatószámú az AH és a 
Békés Megyei MRFK között létrejött 
megállapodás alapján, előirányzat átadás a 
közüzemi díjak finanszírozására 

-0,8     -0,8      

- Az AH/90992-1/2019-1. iktatószámú az AH 
és az EMMI valamint BM közötti megállapodás 
szerint előirányzat átcsoportosítás  
„Családbarát” munkahely kialakítására  

 2,0      2,0      

 - Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel 
összefüggő egészségügyi alkalmatlanná 
válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének 
átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére) 

 4,0      4,0     3,4     
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási 
feltételeinek javítása (elvonás) 

-13,4     -13,4      

- Az AH és a TIBEK között létrejött 
AH/104579/2019-1. iktatószámú megállapodás 
szerinti előirányzat átadás  

 200,0      200,0      

- A nemzetbiztonsági ellenőrzések 
elektronizálása, a korrupciós esetek nagyobb 
arányú felderítése, illetve megelőzése 
érdekében a KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 -2016-
00001 projekt szállítói számla finanszírozása 
miatti átcsoportosítás 

 179,2     179,2       

- Az AH/97420/2019. iktatószámú az AH és 
TIBEK közötti megállapodás szerint a közös 
elhelyezésre szolgáló ingatlanhoz kapcsolódó 
többletmunkálatok utólagos megtérítése miatti 
előirányzat átadás 

 130,3     130,3       

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  14,7     14,7       
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt 
előirányzatok között 

   -1 806,6     

- A 2018. évi L. tv. 9.§ (7) bekezdése szerinti - 
zárolt közalkalmazotti álláshelyekhez 
kapcsolódó befizetési kötelezettség  

   -3,8     

 - Előző évi maradvány előirányzatosítása  10 287,4     10 287,4           69,1     
2019. évi módosított előirányzat  28 736,7     10 667,6     18 069,1     7 724,0    1160 

 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 8.010,4 millió forint, a módosított előirányzat  
7.724,0 millió forint, amelyből év végéig 7.513,0 millió forint került felhasználásra. Az előző 
évi tényadatokhoz képest 13,0%-os a növekedés, amely a Hszt. szerint végrehajtott 
illetményemelés és az 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozat alapján megvalósuló 
létszámfejlesztés hatását tükrözi. 
 
Az előirányzatot az alábbi tételek növelték: 
- az előző évi maradvány igénybevétele 69,1 millió forinttal,  
- a rendvédelmi életpálya keretében a hivatásos állomány illetményének emelése 579,0 

millió forinttal,  
- a garantált bérminimum emelés 14,6 millió forinttal,  
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetének biztosítása 

61,8 millió forinttal,  
- a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek fegyveres testületi juttatása 

513,5 millió forinttal,  
- a lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatása 25,0 millió forinttal,  
- a hivatásos állomány teljesítményjuttatásának finanszírozása 258,3 millió forinttal, 

valamint  
- az egészségkárosodási járadék fedezetének biztosítása 3,4 millió forinttal. 
 
Az előirányzatot az alábbi tételek csökkentették: 
- a zárolt közalkalmazotti álláshelyek befizetési kötelezettsége 3,8 millió forinttal,  
- tanulmányi szerződésből eredő képzési költség átvállalása 0,7 millió forinttal, valamint 
- a dologi és felhalmozási kiadások javára átcsoportosított 1.806,6 millió forint.  
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A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.551,9 millió forint 
eredeti előirányzata a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban 1.467,9 
millió forintra módosult. A felhasználás 1.379,2 millió forint.  
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.243,4 millió forint, amely elmúlt két évhez képest 
53,4%-kal magasabb összegben került megállapításra.  
Az eredeti előirányzat 2019. év során a kormányzati, az irányító szervi, illetve a saját 
hatáskörű módosítások hatására év végéig összesen 4.711,6 millió forinttal növekedett. Ezen 
változások hatására a módosított előirányzat 5.955,0 millió forint lett. A teljesítés 5.585,0 
millió forint. A teljesítés 51,3%-a az új, központi épület felújításához kapcsolódó fordított áfa 
összege (2.863,0 millió forint), 23,1%-át az alaptevékenységgel közvetlenül összefüggő 
kiadások tették ki. 
 
Egyéb működési célú kiadásokra eredeti előirányzat nem került biztosításra. A módosított 
előirányzat és a teljesítés 178,3 millió forint. A teljesítés tartalmazza egyrészt a 2018. évi 
előirányzat maradványhoz kapcsolódó (főként az előző évi létszámfejlesztés maradványa) 
173,8 millió forint, másrészt a zárolt álláshelyek miatt felmerült 4,5 millió forint befizetési 
kötelezettségeket. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 106,4 millió forint, a módosított előirányzat – az előző 
évi maradvány és KÖFOP támogatás igénybevételéből, saját hatáskörű előirányzat 
átcsoportosításból, valamint honvédelmi igazgatási feladatokra kapott, illetve a TIBEK által, 
megállapodással átadott előirányzat következtében – 1.910,5 millió forint. 
A teljesítés 1.896,5 millió forint, amelynek 45,0%-a egyéb tárgyi eszközök és (külön 
belügyminiszteri engedéllyel) bútorok beszerzésére, 41,0%-a informatikai fejlesztésre, 14,0%-
a immateriális javak beszerzésére irányult.  
Az informatikai projektek költségeinek jelentős részét a Fehérvári út 70. szám alatti 
ingatlanba való költözéssel kapcsolatos informatikai hálózati eszközök, elemek beszerzései, 
valamint a TEMPEST munkaállomások kiadásai (715,1 millió forint) tették ki. 
 
A felújítások eredeti előirányzata 5.000,0 millió forint. A módosított előirányzat 11.467,9 
millió forint, amely alapvetően az AH, a TIBEK, valamint a Kormányzati Adatközpont 
egységes, Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő 
elhelyezéséhez szükséges felújítási munkálatokra az előző évben támogatási szerződéssel 
biztosított többletforrás maradvány összegéből adódott. A teljesítés 11.401,9 millió forint, 
amelyből az új, központi épületre összesen 11.366,4 millió forint, a vidéki irodák felújítására 
35,5 millió forint került kifizetésre. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 20,0 millió forint, módosított 
előirányzata 33,1 millió forint. A rendelkezésre álló keretösszeg a munkatársak 
lakásvásárlása, építése, illetve korszerűsítése érdekében munkáltatói kölcsön igénybevételére, 
valamint családalapítási támogatásra nyújtott fedezetet, amelyből 32,9 millió forint került 
felhasználásra tárgyidőszak végéig. 
 
Az AH bevételi előirányzatai – a korábbi évekkel megegyezően – működési bevételek 
esetében 27,4 millió forintban, felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében 20,0 millió 
forintban kerültek meghatározásra.  
 
A működési bevételeken 6,4 millió forint többletbevétel keletkezett, így a módosított 
előirányzat és a teljesítés 33,8 millió forint volt. A bevételek többek között a hivatali 
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infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből, továbbszámlázott 
szolgáltatásokból, illetve kártérítésekből származtak. 
 
A felhalmozási bevételek előirányzata 2,2 millió forintra nőtt, az 1990-es években privatizált 
lakások árbevételei (0,3 millió forint) és gépjármű értékesítés árbevétele (1,9 millió forint) 
következtében. A teljesítés a módosított előirányzattal megegyező mértékű. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata és annak teljesítése a 
munkáltatói kölcsön és családalapítási támogatás visszatérülése eredményeként 34,7 millió 
forint. 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata és 
felhasználása 26,5 millió forint. Itt került elszámolásra az AH és a TIBEK közötti pénzeszköz 
átadásról szóló megállapodás szerint az egységes elhelyezést biztosító ingatlanhoz kapcsolódó 
többletmunkálatok utólagos ellentételezésére átvett  működési célú támogatás összege. 
 
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől módosított előirányzata és 
teljesülése 283,0 millió forint, amelyből 179,2 millió forint „A nemzetbiztonsági ellenőrzések 
elektronizálása, a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése 
érdekében” tárgyú KÖFOP-2.2.1-VEKOP 16 projektre, 103,8 millió forint pedig az előző 
bekezdésben hivatkozott AH-TIBEK megállapodás alapján került biztosításra. 
 
A központi, irányító szervi támogatások módosított előirányzata és teljesítése 18.069,1 
millió forint. 
 
A 2018. évi költségvetési maradvány 10.287,4 millió forint, amelynek teljes összege 
kötelezettségvállalással terhelt. A 2019. évi költségvetési maradvány 749,9 millió forint, 
amelyből kötelezettségvállalással terhelt 718,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány (31,7 millió forint) visszafizetése megtörtént. A kötelezettségvállalással 
terhelt maradványból 16,7 millió forint a kifizetések elhúzódása miatt áthúzódik a 
költségvetési évet követő év december 31-ig, 395,2 millió forint a fordított adózás hatálya alá 
tartozó általános forgalmi adó és az előleggel kapcsolatos előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó, továbbá 306,3 millió forint a kormány egyedi határozatával 2019. november 15. 
napját követően átcsoportosított forrás.  
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványból 5,0 millió forint az Ávr. 177. § (5) 
alapján, a fennmaradó összeg késedelmes és meghiúsult teljesítések, valamint a szakmai 
tevékenységhez szükséges viszonylag nagyobb összegű készpénz állandó rendelkezésre állása 
miatt keletkezett. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 
Az AH vagyona 2019. évben 2.274,2 millió forinttal (7,4%-kal) csökkent az előző időszakhoz 
képest. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 6.530,9 millió forinttal 
(31,4%-kal) és a forgóeszközök állománya pedig 34,7 millió forinttal (51,1%-kal) növekedett, 
amely a Fehérvári úti ingatlan felújításából és új eszközök beszerzéséből tevődik össze. A 
pénzeszközök állománya 8.375,5 millió forinttal (95,8%-kal) és a követelések állománya 
1.188,3 millió forinttal csökkent az előző időszak adataihoz képest. Az immateriális javak és 
tárgyi eszközök év végi állományából a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz 
képest csekély mértékben csökkent (19,0%). 
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2019. évben az új ingatlanba költözésre való tekintettel vagyonhasznosítás keretében többféle 
feladat hárult az AH-ra. A feleslegessé vált vagyontárgyak egy része (bútorok, berendezési 
tárgyak) vagyonkezelési jog átadása címen, 31,4 millió forint értékben, átadásra kerültek más 
belügyi szerv számára. A vagyontárgyak másik részének használatból történő kivonására és 
selejtezésére két alkalommal került sor, amely az immateriális javak és a gépek, 
berendezések, felszerelések, járművek körét érintette 420,7 millió forint értékben. A költözést 
követően kiürített állapotban, az AH korábbi székhelyét biztosító Falk Miksa utcai ingatlan a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére 2019. november 29-én leadásra került. 
  
Végrehajtásra került a járműkövető rendszerhez történő csatlakozás előkészítő munkálatainak 
hivatali szintű végrehajtása, valamint a gépjárművek technikai felszerelésének koordinálása. 
 
Az AH 2019. december 31-i fordulónappal elvégzett leltára alapján megállapítható, hogy a 
kiértékelt adatok megfelelően alátámasztják az AH 2019. évi költségvetési beszámolóját. 
 
Az AH vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenysége, szervezete nincs, 
felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság 
nem tartozik. Az AH állampapírt, részesedést nem vásárolt, letéti számlával nem rendelkezik, 
nem adott nem normatív támogatást. 
 
Az AH által megvalósított kiemelt nagyberuházások, fejlesztési projektek: 
 
− A Budapest, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújítása 
 
Az AH elhelyezését szolgáló ingatlan felújítására – az 1224/2016. (V. 2.) és az 1417/2017. 
(VI. 28.) Korm. határozatokban foglaltak szerint – összesen 26.331,9 millió forint állt 
rendelkezésre, amelyből költségvetési támogatásként 2017. évben 7.000,0 millió forint, 2018. 
évben 4.800,0 millió forint, 2019. évben 5.000,0 millió forint, valamint a BM-el kötött 
támogatási szerződések alapján 2016. évben 3.631,9 millió forint, majd 2018. évben további 
5.900,0 millió forint került biztosításra. 
 
A 2016. évben kötött lebonyolítási, tervezési és műszaki ellenőrzési tevékenységre vonatkozó 
szerződés a generálkivitelezői szerződéshez igazodó teljesítési határidő miatt 2018-ban 
módosításra került, amelynek következtében a szerződéses összeg 984,5 millió forintra 
változott. A 2019-ben kifizetett összeg erre a szerződésre 198,2 millió forint volt. 
 
A 2017. évben kötött, 25.479,0 millió forint összegű generálkivitelezői szerződés az 
informatikai többletigények miatt 2018 novemberében módosításra került. Ennek 
következtében 100,9 millió forinttal növekedett a felújítás költsége, amelynek fedezetét az 
AH saját forrásból biztosította. 2019. júliusban a szerződés ismételten módosításra került 
egyrészt a pótmunka tartalékkeret módosítása, másrészt a 2019. március 11-ével megkezdett 
műszaki átadás-átvételi eljárást követően felmerült speciális munkák miatt. A módosított 
szerződéses ár 25.830,4 millió forintra változott. 
 
Az új ingatlan belügyminiszteri engedély birtokában, a lefolytatott beszerzési eljárást 
követően új korszerű és funkcionálisan megfelelő bútorokkal került berendezésre.  
 
A Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan AH általi birtokba vétele 2016. december 30-án, 
vagyonkezelői jogának átvétele 2017. április 10-én megtörtént, az objektumba költözés 2019. 
augusztus és október között, ütemezetten került végrehajtásra. 
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− KÖFOP-2.2.1-VEKOP-162016-00001. projekt 
 
Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzések 
elektronizálása, korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében 
az AH a KÖFOP-2.2.1-VEKOP-16. számú teljes projektre 1.500,0 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesült szállítói finanszírozással. A biztosított összeg terhére 
feltételes közbeszerzési eljárás került lebonyolításra, amely a támogatási szerződés aláírásával 
(2016. december 30-án) egyidejűleg lépett hatályba. 
 
2017. évben a támogatásból 105 db TEMPEST munkaállomás beszerzésére került sor 149,0 
millió forint értékben, valamint megvalósult az Integrált Nemzetbiztonsági Adattár 
létrehozása, elemző-, belső-, külső alkalmazások (Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer) 
fejlesztése, mely szállítói előlegből került finanszírozásra 673,7 millió forint értékben. A 
szállító számlájából az előlegen felüli részt (494,5 millió forintot) a finanszírozó 
Miniszterelnöki Hivatal szállítói finanszírozás keretében rendezte.  
 
A projekthez kapcsolódó kisebb kifizetések saját forrásból finanszírozott 2018. évi összege 
1,5 millió forint (főként a projekt kommunikáció, rendezvények költségei, egyéb járulékos 
költségek) volt, amelynek projekt terhére történő megtérítése/elszámolása még 2019-ben sem 
történt meg. A vállalkozói szerződés módosítása alapján a projekt befejezésének határideje: 
2018. december 31. volt, a teljesítése határidőben megtörtént, a legutolsó projekt, az egységes 
lekérdező felület kialakításának kifizetése áthúzódott 2019. első negyedévére (179,2 millió 
forint). 
 
− Információbiztonsági programok magyar diplomaták részére  

(Támogatási Szerződés száma: BBA-5.1.6/2-2017-00002.) 
 
A projekt megvalósítására 2018.07.03-án aláírt támogatási szerződés alapján 9,5 millió forint 
került jóváhagyásra. A projekt célja a külszolgálatot ellátó magyar diplomaták 
információbiztonsági felkészítése biztonságtudatossági előadásokkal, (támogatva tájékoztató 
kiadványokkal, valamint oktatófilmmel) a külképviseletek által fenntartott hivatalos közösségi 
oldalak biztonságos használatához kapcsolódva. A projekttel összefüggésben 2019-ben 8,6 
millió forint került kifizetésre, amelyből saját forrás bevonás 0,2 millió forint volt. 
 
 
9. cím: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 756817 
Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu 
 
Az NBSZ rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve 
szakértői és hatósági tevékenységei magas színvonalú biztosításával hozzájáruljon a 
megrendelő (AH, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség, 
TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) és más együttműködő szervek munkájának 
eredményességéhez.  
 
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet (NBF) 2019. január 1-jétől az NBSZ szervezeti keretei között, önálló feladattal és 
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hatósági jogkörrel rendelkező szervként végzi – változatlan – tevékenységét, ami tovább 
szélesítette az NBSZ hatósági feladatellátási körét. 
 
A digitalizáció, az elektronizálódó közigazgatás korában a kibertámadásokkal okozható 
kármérték az elkövetők által gondosan megválasztott célpontoknak köszönhetően 
folyamatosan növekszik, ezért az NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézetére (NBSZ NKI) nagy 
felelősség hárult, figyelemmel arra is, hogy feladatracionalizálás eredményeként kiber-
biztonsági hatóköre 2019. január 1-jével ismét szélesedett: az állami és önkormányzati 
szervek mellett immár kiterjed a NIS irányelv szerinti digitális (bejelentés-köteles) 
szolgáltatók elektronikus információbiztonságával kapcsolatos hatósági, valamint a 
bejelentés-köteles szolgáltatók és a létfontosságú rendszereket üzemeltetők (azon belül az 
alapvető szolgáltatást nyújtó szolgáltatók) tekintetében az eseménykezelési feladatokra is. 
 
Az elmúlt év jelentős eseményeinek számítottak az európai parlamenti, illetve a hazai 
önkormányzati választások, amelyek biztosításában az NBSZ elektronikus információ-
biztonsággal összefüggő feladatokat látott el a Nemzeti Választási Iroda (NVI) támogatására. 
Az NBSZ NKI a választásokat megelőző időszakban kiemelt feladatként kezelte az NVI 
választási rendszereinek biztonsági állapotvizsgálatát, azok vonatkozásában sérülékenység-
vizsgálatokat folytatott le, majd a választások idején a választáshoz köthető információ-
biztonsági események észlelését, szükség szerinti kivizsgálását, illetve a kivizsgálás 
koordinációját is elvégezte. 
 
Az elektronikus információbiztonsági incidensek típus szerinti megoszlása alapján az előző 
évek trendjei folytatódtak. A támadók – jellemzően meggondolatlan felhasználói magatartás 
eredményeként – korábban megszerzett azonosító adatokkal voltak képesek egyre 
szofisztikáltabb támadások kivitelezésére. A biztonsági események minisztériumokat, 
alapvető szolgáltatást nyújtó intézményeket is érintettek, ezért az NBSZ NKI a tudatosító 
tevékenység célcsoportjának bővítése és hatékonyabb megszólítása érdekében – előadások 
tartása, konferenciák és 2019. évben első alkalommal: kiberversenyek szervezése mellett – 
folyamatos jelenlétet vállalt a közösségi média platformjain is (Facebook, Instagram). 
 
Az NBSZ mindennapjaira, illetve valamennyi szolgáltatási szegmensére jelentős hatást 
gyakorol a technikai környezet gyors változása: 
− az online jelenlétet igénylő, magánjellegű, és közigazgatási kapcsolattartás 

exponenciálisan megnöveli a keletkező információk forrását és mennyiségét; 
− az elektronikus közigazgatásban kialakításra kerülő minden egyes információs rendszer 

számára – a rendszer teljes életciklusában – védelmi megoldásokat kell biztosítani; 
− a piaci szereplők számára versenyelőnyt garantáló, felhasználóbarát elektronikus 

megoldások széleskörű alkalmazása (szolgáltatások nyomon követhetősége, adatok 
polgárok általi lekérdezhetősége, adatkezelés) a műveleti feladatok konspirált 
végrehajtását veszélyezteti. 

 
Az NBSZ továbbra is megkülönböztetett figyelemmel végezte a védett kommunikációs 
összeköttetést biztosító rendszerek fejlesztésével, üzemeltetésével összefüggő feladatait.  
A már üzemszerűen működő, minősített beszédkommunikációt lehetővé tévő rendszer mellett 
kialakításra (és 2020 januárjában bevezetésre) került a titkosított levelezőrendszer, amellyel 
újabb, ellenőrzött technológiákat alkalmazó, felhasználóbarát megoldás biztosítja az érzékeny 
adatok továbbításának védelmét a kormány által kijelölt felhasználók számára. 
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A fejezetet irányító szerv számos, a hatékony közigazgatás körébe tartozó feladat 
végrehajtásáért felel, amelyekhez illeszkedően az NBSZ kiemelt jelentőségű projektjei 
keretében nagy hangsúlyt fektetett az elektronikus munkafolyamatok szélesítésére. Ezek a 
törekvések a műveleti tevékenységek során is érvényesítésre kerültek: 2019. évben lezárult a 
„Biztonságos elektronikus összeköttetés kiépítése” (Elektronikus Szolgálati Jegy Rendszer - 
eSzJR) tárgyú projekt fenntartási időszaka, és ezzel egyidejűleg bevezetésre került a 
megrendelések alapján készített műveleti jelentések és nagyméretű adatok ideiglenes 
elektronikus tárolására és átadására szolgáló rendszer (Hitelesített Kiszolgáló Rendszer - 
HiKiR). 
 
Az EU-s forrásból 2013. évben indított eSzJR projektnek köszönhetően az NBSZ 
szolgáltatásainak igénybevételére jogosult szervektől, papíralapon ma már kizárólag magas 
minősítési szint, illetve technikai akadály esetén érkeznek megkeresések (15,0%).  
A Miniszterelnökség 2019. februári, szakértők bevonásával megvalósított záró helyszíni 
ellenőrzése hiányosságot nem tárt fel; a záró fenntartási jelentést a Miniszterelnökség 
szeptemberben elfogadta, ezzel a projekt lezárásra került. Ugyanakkor az NBSZ eredeti 
projektcélkitűzései között az is szerepelt, hogy a papírfelhasználás további csökkentése 
mellett megvalósulhasson a rendszer egyéb műveleti előnyöket, felhasználói élményt és 
kétirányú kommunikációt biztosító továbbfejlesztése, amit a 2018. évben tesztüzembe állított 
HiKiR kiterjesztett használata garantál. A HiKiR mára valamennyi megrendelő, illetve az 
NBSZ valamennyi műveleti szakterülete által elérhető; a rendszerhasználat 2019. év végén 
jellemzően még tesztüzemben folyt (az elektronikus kiszolgálással párhuzamosan papíralapú 
adathordozón is átadásra kerülnek az elkészített jelentések), de az élesüzemre való átállás a 
NAV és az AH egyes szervei részéről már megvalósult, esetükben papíralapú adathordozó 
átadására nem került sor. Az éles jelentés-kiszolgálás – az 500 MB-nál kisebb méretű 
szöveges, illetve képfájlok tekintetében – stabilan, megbízhatóan működött; a 8.316 darabos 
éves elektronikus jelentés-kiszolgálás figyelembevételével a projekt előrehaladási mutatója 
mintegy 6,0%-os. 
 
Az év végén a Kormány határozott továbbá az NBSZ szervezeti keretein belül az NBSZ NKI 
továbbfejlesztésével és jogutódjaként felállítandó Kibervédelmi Központ és Kutatóintézet 
létrehozásáról, amely a jövőben a védelmi és reagáló képességek kialakítása, a kutatási-
fejlesztési tevékenység erősítése, illetve az együttműködési felületek szélesítése útján felel a 
kiberkitettség csökkentése érdekében szükséges belügyi ágazati feladatok ellátásáért. 
 
Az NBSZ fent bemutatott szolgáltatási területeinek változatossága és számossága, illetve a 
technológiák gyors változása az NBSZ oldaláról egyre nagyobb mennyiségben rendelkezésre 
álló adat feldolgozását, és mindinkább komplexebb ismereteket és munkafolyamatokat 
követelt meg. Ezért az NBSZ 2019. évben megerősítette kutatási-fejlesztési-innovációs 
területét, meghatározta a feladatellátás színvonalának fenntartásához szükséges kutatási 
irányokat, és kapcsolatfelvételt kezdeményezett több, kutatólaborral rendelkező egyetem 
irányába. Emellett bekapcsolódott az 5G, valamint a Mesterséges Intelligencia Koalíció 
munkájába, amelyek törekvéseinek megvalósulását NBSZ-en belül felállított munkacsoport 
támogatta. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Az NBSZ eredeti kiadási előirányzat 24.009,7 millió forint, a bevétel 303,0 millió forint, a 
támogatás 23.706,7 millió forint volt. Az év végére a kiadások módosított előirányzata 
39.286,0 millió forintra, a bevétel 810,0 millió forintra, a támogatás 27.501,5 millió forintra 
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emelkedett. A kiadások 34.736,2 millió forintban realizálódtak (88,4%). A 
maradványfelhasználás 10.974,5 millió forint volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  32 734,6 24 009,7 24 009,7 39 286,0 34 736,2 106,1% 88,4% 
  - ebből: személyi 

juttatás 
13 764,2 14 170,5 14 170,5 16 259,9 15 864,3 115,3% 97,6% 

Bevétel  4 856,9 303,0 303,0 810,0 810,0 16,7% 100,0% 

Támogatás  24 175,4 23 706,7 23 706,7 27 501,5 27 501,5 113,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

14 676,8 – – 10 974,5 10 974,5 74,8% 100,0% 

Létszám 2 070 2 322 2 322 2 349 2 067 99,9% 88,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedélyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 24 009,7 303,0 23 706,7 14 170,5 2 322 
Módosítások jogcímenként      
 - az 1218/2019. (IV. 23.)  és az 
1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján a 2019. évi bérkompenzáció 
összege (Céltartalékok terhére) 

0,3  0,3 0,3  

 - 1449/2018.(IX.21.) Korm. határozat 
alapján kiberbiztonságért felelős 
szakdiplomata álláshely létesítése 

-47,6  -47,6 -40,9  

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM 
igazgatása részére a szolgálati járművek 
járműkövetésével összefüggő kiadásokra 

-24,1  -24,1   

- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) 
bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) 
BM rendelet alapján – a hivatásos 
állomány kötelező továbbképzési és 
vezetőképzési feladatok fedezetének 
átcsoportosítása a BM igazgatása részére 

-32,7  -32,7   

- BM IG-NBSZ megállapodás (NBF 
feladatainak átadása)  

173,0  173,0 137,8 27 

 - Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya 
V. üteme (Céltartalékok terhére) 

860,8  860,8 725,6  

- Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint 
a 2018. évi szervezeti 
teljesítményértékelés eredményei alapján  
teljesítményjuttatásra biztosított 
költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

592,4  592,4 499,8  

 - 2015. évi XLII. tv. alapján a hivatásos 
állomány lakhatási feltételeinek javítása 
(fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás) 

125,0  125,0 125,0  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  
(engedélyezett) 

 - NIS irányelv bevezetésével összefüggő 
feladaellátás fedezetének átcsoportosítása 
OKF-től 

78,2  78,2   

- EU-s projektek finanszírozása 
(KEHOP, BBA) 

342,9 342,9    

- BM IG-NBSZ megállapodás (caffeteria 
juttatás átadása) 

0,3  0,3 0,3  

 - a 2019. évi honvédelmi igazgatási 
feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról 
szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. 
határozat alapján biztosított többletforrás 

17,0  17,0 0,2  

 - A nyugdíj előtti rendelkezési állomány 
illetményének támogatása (Céltartalékok 
terhére) 

123,7  123,7 104,3  

- 1301/2019.(V.27.) Korm. határozat 
alapján Netifon rendszer üzemeltetéséhez 
biztosított forrás  

300,0  300,0   

- Kibervédelmi versenyre kapott 
előirányzat 

50,0  50,0   

 - Hivatásos állomány 
szolgálatteljesítéssel összefüggő 
egészségügyi alkalmatlanná válásával 
kapcsolatos életjáradék fedezetének 
átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére) 

8,2  8,2 6,9  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 10 974,5 10 974,5  127,6  

 - A rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyba került foglalkoztatottak 
illetményemelésére biztosított 
többletforrás (Céltartalékok terhére) 

2,8  2,8 2,3  

 - A rendvédelmi alkalmazotti 
jogviszonyt el nem fogadók felmentési 
kiadásaira biztosított többletforrás 
(Céltartalékok terhére) 

45,2  45,2 38,1  

- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás 
kiemelt előirányzatok között 

0,0  0,0 -656,9  

 - EWS rendszer működtetésére kapott 
támogatás 

325,0  325,0   

 - Többletbevétel előirányzatosítása  102,6 102,6    

- A fegyveres testületeknél szolgálatot 
teljesítő személyek 2019. évi fegyveres 
testületi juttatásának biztosítása 
érdekében szükséges intézkedésekről 
szóló 1806/2019. (XII. 27.) Korm. 
határozat végrehajtása (Céltartalékok 
terhére) 

1 197,3  1 197,3 1 019,0  

- Lakásmegtérülés, családalapítási 
támogatás rendezése 

61,5 61,5    

2019. évi módosított előirányzat 39 286,0 11 784,5 27 501,5 16 259,9 2 349 

 
Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 24.009,7 millió forint, bevételi előirányzata  
303,0 millió forint, költségvetési támogatása 23.706,7 millió forint. Év végére a kiadási 
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előirányzat 39.286,0 millió forintra, a bevételi előirányzat 810,0 millió forintra, a támogatás 
pedig 27.501,5 millió forintra változott. A maradványfelhasználás 10.974,5 millió forint volt. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 14.170,5 millió forint, a módosított előirányzat 
16.259,9 millió forint. Az év végére 15.864,3 millió forint teljesült, a 395,6 millió forint 
maradványból 378,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 17,1 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely már befizetésre is került. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata  
2.610,4 millió forint, amely 516,3 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 
3.126,7 millió forint, a felhasználás 2.945,1 millió forint, a kiemelt előirányzaton képződött 
181,4 millió forint maradványból 178,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt,  
3,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amelyet már szintén 
befizetett a szerv. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 4.479,5 millió forint 2.182,8 millió forinttal módosult, 
különösen az 1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat alapján a Netifon rendszer üzemeltetéséhez 
biztosított forrással 300,0 millió forinttal, az EWS rendszer működtetésével kapcsolatban 
325,0 millió forinttal, az üzemeltetési kiadások finanszírozása érdekében más kiemelt 
előirányzatokról történt belső átcsoportosításokkal összefüggésben 822,5 millió forinttal, és a 
2016-2017-2018. évi maradvány felhasználása alapján 474,4 millió forinttal. 
Az alaptevékenységhez kapcsolódó, valamint a jogszabályokban meghatározott műveleti, 
felderítési és szakértői feladatok végrehajtását biztosító, a meglévő speciális rendszerek 
szerződés szerinti fenntartási, szoftverkövetési, üzemeltetési és karbantartási költségekhez 
szükséges fedezetet az NBSZ teljes körűen biztosította. A dologi kiadásokon belül az állandó 
jellegű, fix kiadások aránya mintegy 90,0%. Ebbe a körbe tartozik az informatikai és egyéb 
kommunikációs szolgáltatások, üzemeltetési anyagok viszonylag jelentős része (pl. hajtó- és 
kenőanyag, szakmai készletbeszerzések), a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadások 
(pl. takarítás, őrzési kiadások, pénzügyi szolgáltatások), a karbantartási és kisjavítási 
szolgáltatások, gépjárművekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségek, az általános forgalmi 
adó. A módosított előirányzat 6.662,3 millió forint, a teljesítés 6.339,0 millió forint, a 
maradvány 323,3 millió forint, amely kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely 
a 2018. évi maradvánnyal összefüggésben 75,9 millió forinttal, belső átcsoportosításokat 
követően 1,8 millió forinttal és az Ávr. 172/A. § (6) bekezdése értelmében befizetési 
kötelezettség teljesítése miatt 0,3 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzattal 
megegyező a felhasználás 78,4 millió forint. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 2.705,0 millió forint volt, amely év végére  
12.385,2 millió forintra emelkedett. A 2019. évben felhasznált 8.761,5 millió forintból az 
épületeken végzett elektromos, épületgépészeti, objektumokkal kapcsolatban országosan 
végzett bővítési, korszerűsítési munkálatok, biztonságtechnikai fejlesztések, üzembiztonsági, 
munka-, és tűzvédelmi feladatok végrehajtása, gépjárművek beszerzése, szakértői feladatok 
fejlesztése, valamint az alaptevékenységhez kapcsolódó informatikai, műveleti-technikai és 
kommunikációs eszközök, rendszerek fejlesztése valósult meg. A terrorfenyegetettség miatt 
megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg üzemeltetett rendszereken felül, illetve 
azok továbbfejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat hajt végre, amelyek a műveleti 
képességeket és kapacitásokat biztosító szükségszerű műszaki fejlesztésként jelentkeznek. Az 
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előirányzaton 3.623,8 millió forint előirányzat-maradvány keletkezett, amely kötelezettség-
vállalással terhelt. 
 
Felújítási előirányzat 2019. évben nem került jóváhagyásra. Az előirányzat növekedett a 
2017-2018. évi maradvány felhasználásával összefüggésben 390,6 millió forinttal, és a 
szakmai feladatok végrehajtása érdekében belső átcsoportosítás következtében  
172,6 millió forinttal. A módosított előirányzat 563,2 millió forint, amely megegyezik a 
felhasználással, maradvány nem képződött. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt, amely 
növekedett a 2015. évi XLII. törvény alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek 
javításához kapcsolódóan 125,0 millió forinttal, a 2018. évi maradvány felhasználása miatt 
18,9 millió forinttal, és belső átcsoportosítás következtében 22,5 millió forinttal. Az 
előirányzaton a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök 
megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítés került kimutatásra összesen  
184,7 millió forint összegben. A kiemelt előirányzaton 25,5 millió forint maradvány 
képződött, amelyből 20,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt,5,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely befizetésre került. 
 
A költségvetési törvényben 303,0 millió forint volt az eredeti bevételi előirányzat, amely az 
év végére a maradványt is figyelembe véve 11.784,5 millió forintra emelkedett. 
− A működési és felhalmozási bevétel szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, 

bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, 
bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, továbbszámlázott szolgáltatásból befolyt 
bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi 
eszközök (járművek) értékesítéséből keletkezett. 

− A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a munkavállalók részére korábban nyújtott 
kölcsönök visszatérüléséből befolyt összegekkel kapcsolatos. 

− A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton EU-s 
pályázatokkal összefüggő bevételek kerültek elszámolásra. 

− A maradvány igénybevétel módosított előirányzata a 2018. évi jóváhagyott előirányzat-
maradvány összege 10.974,5 millió forint, amely megegyezik a teljesítéssel.  

 
A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 23.706,7 millió forint, amely év végére 
27.501,5 millió forintra módosult. A teljesítési mutató 100,0%-os. 
 
A 10.974,5 millió forint összegű 2018. évi maradványból támogatási szerződés (T17-2) fel 
nem használt összegének visszautalása a BM-nek 8,9 millió forint; az 1013/2018. (II. 2.) 
Korm. hat. alapján a Digitális Jólét Program 2.0 (2018. I-IV. hó) megvalósítására biztosított 
összeg fel nem használt részének befizetése 31,1 millió forint; a 2018. évi 
kötelezettségvállalás meghiúsulásából származó befizetési kötelezettség 9,3 millió forint; a 
felhasználásra nem került, 2020. évre áthúzódó maradvány 2.358,4 millió forint; a 2019. 
évben felhasznált 2018. évi maradvány 8.566,8 millió forint. 
 
Az NBSZ 2019. évben keletkezett maradványa 4.549,8 millió forint, amelyből  
25,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a fennmaradó 4.524,4 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt 
ingatlan beruházás és fejlesztésre, az alaptevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, 
működési kiadásokra, valamint a terrorellenes intézkedések végrehajtásához biztosított 
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források támogatási szerződésekben foglalt elszámolási kötelezettségek 2020. évre áthúzódó 
teljesítésére tervezi az intézmény felhasználni. 
 
Kiemelt fejlesztési, nagyberuházás projekt 2019. évben az NBSZ-nél nem volt. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk: 
 
Az NBSZ vagyona 15,0%-kal csökkent a 2018. évhez képest, amelyet legfőképpen a 
pénzeszközök 64,0%-os csökkenése eredményezett, amit az egyéb sajátos elszámolások és az 
aktív időbeli elhatárolások 128,9%-os, a tárgyi eszközök 5,3%-os mértékű, valamint a 
készletek 7,0%-os növekedése némiképpen ellensúlyozott. A vagyon összetételében a nemzeti 
vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 15,5%-kal nőtt, míg a 
pénzeszközök aránya 16,7%-kal csökkent. A követelések állományának aránya 1,0%-kal, a 
sajátos eszközoldali elszámolások és aktív időbeli elhatárolások együttes aránya minimális 
mértékben 0,1%-kal, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya szintén minimálisan 
0,2%-kal növekedett. 
 
A 2019. évi mérleg alapján a követelések összege mintegy 1.584,6 millió forint volt. A 
követelések többségét a követelés jellegű sajátos elszámolások és a munkavállalóknak 
visszterhesen adott lakástámogatási és családalapítási kölcsönök jelentik. 
 
Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenységgel, szervezettel 
nem rendelkezett. 
 
Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági 
társaság nem tartozott, letéti számlával nem rendelkezett. 
 
 
10. cím: Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 
 
Törzskönyvi azonosító száma: 834577 
Honlap címe: tibek.gov.hu 
  
A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) az 
Nbtv. alapján végzi tevékenységét. Feladatait az Nbtv. 8/A. §-a határozza meg, eszerint 
vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató, valamint 
támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadat-
információs egység feladatait.  
 
2019. évi tevékenységét a mind magasabb szintű együttműködés bővítéseket, fejlesztéseket 
célzó törekvések határozták meg. Az együttműködés hatékonyságának növelését célzó 
összehangolt, innovatív intézkedések teremtették meg az alapját a szolgáltatás központú, 
értékelő-elemző és koordinációs tevékenységek, valamint a kormányzati tájékoztató feladatok 
végrehajtásának, melynek eredményei az Nbtv. módosításában is megjelentek.  
 
2019. év egyik fontos célkitűzése a kormányzati tájékoztató valamint döntés előkészítő és 
támogató tevékenység továbbfejlesztése volt. Bővült a tevékenységgel érintett területek 
számának és horizontjának szélesítése, új tájékoztatási formák kidolgozása, az eseti és 
rendszeres jellegű tájékoztatók száma és címzetti köre tovább szélesedett. E körben – a 
koordinációs feladatok kibővülése miatt – kiemelt feladatként jelentkezett a kormányzati 
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tájékoztató tevékenységgel összefüggésben kialakított együttműködés szorosabbra fűzése az 
érintett szervekkel. Bevonásra kerültek új együttműködők, mint például a Nemzeti Védelmi 
Szolgálat. A társszervekkel kalakításra került az az együttműködési mechanizmus, amely 
összehangolja az átadott információk formai és tartlami jegyeit. Ezzel összefüggésben nőtt az 
érkezett és elkészített iratanyagok száma, a visszajelzések alapján a készített adatok, 
információk elősegítik, támogatják a döntéshozatalra történő felkészülést. 
 
A TIBEK alapfeladatai közé tartozik a magyar és nemzetközi médiában megjelenő, kiemelt 
fontosságú híranyagok folyamatos monitorozása, gyűjtése és az illetékes döntéshozók 
tájékoztatása. Ezen kiemelt fontosságú tárgykörökben, a vezetői kör által meghatározott 
feladatszabások szerint tájékoztatók, háttér-, illetve kockázatelemzések, annoták készültek. 
Rendkívüli események bekövetkezése esetén további feladat ezek nyomon követése, és a 
meghatározott vezetői kör részére történő gyors tájékoztató elkészítése. 
 
A TIBEK feladatrendszerébe tartozik a kijelölt ügyekben vagy eseményekkel kapcsolatos 
elemző-értékelő tevékenység, az együttműködő szervek ilyen irányú hírigényének teljesítése, 
a büntetőeljárások, illetve az egyéb felderítő tevékenység támogatása. A TIBEK több kiemelt 
ügy elemzését végezte a 2019. évben.  
 
A tájékoztatási tevékenység folyamatos és azonos színtű, illetve továbbfejlesztett minőségű 
rendelkezése állásának biztosítása folyamatosan kiemelt prioritást élvez.  
 
A légi fuvarozók által szolgáltatott utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) – és az annak 
részét képező, előzetes utasinformációs adatok (API) – felhasználásával végzett, a terrorizmus 
elleni fellépés, valamint a súlyos és szervezett bűnözés elleni harc támogatása céljából 
megvalósított tevékenység volumene – az informatikai fejlesztések, továbbá a járatokat 
üzemeltető légitársaságok egyes desztinációinak folyamatos bekötése miatt – 2019. évben is 
dinamikus fejlődést mutatott. A PNR rendszerben működő figyelőlista optimalizálása, új 
ellenőrző szoftver folyamatba építése megtörtént, a működés során az adatok elemzését 
monitorozzuk, valamint a használt rendszerek munkafolyamatainak optimalizálásával 
kapcsolatos fejlesztések dokumentuma elkészült.  
 
Az ellenőrzött járatok száma 133,0%-kal nőtt, a kockázatértékelésen átesett légi utasok száma 
129,0%-kal bővült az előző évhez képest (majden elérve ezzel a 16 millió főt), az 
együttműködő hatóságok részére megküldött riasztások száma 51,0%-kal nőtt. A figyelőlistás 
találatok száma több mint 230,0%-os emelkedést mutat.  
A nemzetközi együttműködés tekintetében is aktív kapcsolattartás és eredményes munka 
valósult meg a 2019. évben.  
PNR képzések (oktatói képzés) és tananyagfejlesztés is végrehajtásra került, emellett PNR 
konferencia, és Utas-adat Információs Egység (PIU) vezetői találkozó került lebonyolításra.   
 
Projektszervezet került kialakításra az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer 
(ETIAS) létrehozására vonatkozóan, illetve az ETIAS Nemzeti Egység megvalósítására 
vonatkozóan számos egyeztetés került lebonyolításra hazai és nemzetközi szinten is, valamint 
a kormányzati intézkedéseket koordináló munkacsoport által meghatározott feladat 
végrehajtásra és a működési jogi szabályozási hátter előkészítésre került. Az új egység a 
jelenleg eredményesen működő, de csak légiforgalmi utasadatokra korlátozódó szűrő-kutató 
tevékenységet kiterjesztené a hozzáférhető utazási adatok lehető legszélesebb körére. Az 
ETIAS nemzetközi egység megvalósítása az elkészült iratanyagok alapján a 2020. évben 
kezdődik meg várhatóan BBA forrás és TIBEK saját forrás bevonásával.  
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Kiemelt feladat – az adatvédelmi garanciák érvényesítése mellett – az adatvagyon 
hasznosulásának, valamennyi jogosult rendvédelmi és rendvédelmi feladatot ellátó szerv 
tevékenységének eredményességét támogató rendelkezésre állásának biztosítása.  
Az adattári támogatás bővítése körében megvalósul, üzembe állt és folyamatosan hatékonyan 
és egyre magasabb számú igénybevétellel működik az értékelő-elemző, felderítő, bűnügyi 
nyomozói és vizsgálati, valamint műveleti tevékenységet támogató alkalmazás (Telescope), 
amely a közadatvagyon részét képező nyilvántartások lekérdezéseinek egységes felületre 
történő integrálását hajtja végre. A láncolt keresések végrehajtására is lehetőséget biztosító, 
helyszíni tevékenység keretében is használható Telescope alkalmazás feladata (0-24 órában) a 
lehető legszélesebb körben és a lehető legrövidebb időn belül biztosítani az együttműködők 
tevékenységi körében jelentkező feladatok hatékonyabb és eredményesebb végrehajtásához 
szükséges adatokat, információkat és elemzéseket. 
 
A TIBEK nyílt forrású információszerző tevékenysége eredetileg az utasadat információs 
egység támogatására jött létre. Ezen speciális szakterület több kiemelt témakörben készített 
kormányzati tájékoztató anyagokat, továbbá nyújtott támogatást nyílt forrásokból történő 
információk gyűjtésével és elemzésével a TIBEK kormányzati tájékoztatást végző szervezeti 
egysége számára. 
 
A nyílt forrású információkutató tevékenység fejlesztése a 2019. évben tovább folytatódott. A 
fejlesztésének célja, hogy e tevékenység belügyi szinten centrálisan, szolgáltató jelleggel, 
valamennyi jogosult rendvédelmi, és rendvédelmi feladatot ellátó szerv által elérhető módon, 
az együttműködők igényeihez igazítva is rendelkezésre álljon.  
A nyilt információszerző tevékenység jellegére tekintettel a technológiai fejlesztések mellett 
kiemelt figyelmet kap a munkatársak képzése, ennek keretében több dolgozó vett részt 
nemzetközi konferenciákon, workshopokon, illetve saját szervezésű szaktanfolyamokon, 
valamint a társszervek részére is megszervezésre kerültek képzések.  
A 2019. évben előkészítésre és nagyobb részt megvalósításra került az új székhelyre költözés, 
ahol a tevékenységét a szerv 2020. január 6-án kezdte meg. Az új székhelyre költözéssel 
kapcsolatos eszközbeszerzések számviteli feladatai megvalósításra kerültek, több mint 2.000 
db új eszköz – informatikai eszköz, valamint bútor, berendezés, felszerelés – került 
beszerzésre, ezek beszerzési eljárásait, pénzügyi és számviteli feladatait a gazdasági szervezt 
végrehatjotta. 
 
A Járműkövető Rendszer (továbbiakban: JKR) BM által meghatározott előkészítő feladatai és 
telematikus eszközök gépjárművekbe való szerelési feladatai megtörténtek. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A TIBEK 2019. évi tevékenységét 2.581,2 millió forint eredeti kiadási előirányzattal kezdte 
meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem 
volt. A TIBEK költségvetési létszáma 2019. január 1-jén 152 fő volt, amely az év során 20, 
illetve 10 fővel emelkedett a Korm. határozatok alapján. A költségvetési év végére 94,5%-ban 
került feltöltésre. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 3 582,1 2 581,2 2 581,2 5 994,2 5 415,3 151,2% 90,3% 

 ebből: személyi 
juttatás 

1 245,5 1 196,7 1 196,7 1 732,2 1 593,6 127,9% 92,0% 

Bevétel 997,4 0,0 0,0 937,3 937,3 94,0% 100,0% 

Támogatás 2 109,3 2 581,2 2 581,2 2 508,6 2 508,6 118,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

3 023,7 0,0 0,0 2 548,3 2 548,3 84,3% 100,0% 

Létszám (fő)  147 152 152 182 172 117,0% 94,5% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat  2 581,2    0,0       2 581,2     1 196,7     152    
Módosítások jogcímenként      
- Előző évi maradvány előirányzatosítása  2 548,3     2 548,3      52,7     
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása 
részére a szolgálati járművek járműkövetésével 
összefüggő kiadásokra 

-0,5     -0,5      

- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés 
b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján 
– a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és 
vezetőképzési feladatok fedezetének 
átcsoportosítása a BM igazgatása részére 

-2,2     -2,2      

- A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya V. 
üteme (Céltartalékok terhére) 

 114,5      114,5     96,7     

- A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került 
foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított 
többletforrás (Céltartalékok terhére) 

 0,1      0,1     0,1     

- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 
2018. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok 
terhére) 

 36,2      36,2     30,5     

- AH- TIBEK közötti megállapodás alapján 
beruházási keret átadása, felújításra 

-300,0     -300,0      

- a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) 
Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 

 3,0      3,0      

- 1692/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 
PNR rendszer 2019. évi 20 fős 
létszámfejlesztéshez többletforrás biztosítása 

 191,0     191,0      160,9     20    

- 1091/2019. (III. 6.) Korm.határozat alapján a 
OSINT szakterület 2019. évi 10 fős 
létszámfejlesztésre és informatikai fejlesztésre 
többletforrás biztosítása 

 639,9     639,9      80,9     10    
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- BBA projekt HU PNR rendszer 
kapacitásfejlesztése és az IT infrastruktúra 
bővítése 2019. évi elszámolás utáni 10,0%-os 
többletforrás biztosítása 

 58,1     58,1      49,4     

- ORFK-TIBEK közötti megállapodás státusz 
feltöltéséhez személyi juttatás és járulékok 
fedezetének átadása 

 67,8          67,8     57,5     

- BBA projekt HU PNR rendszer interfészeinek 
fejlesztés, PISA rendszerhez kapcsolódó 
beszerzések támogatása 

 46,4     46,4          1,2     

-  BM-TIBEK Telescope lekérdező fejlesztői 
támogatásra, hardverkörnyezet biztosítása, 
felhasználói igényekhez 

 116,3      116,3           

- ORFK-TIBEK közötti megállapodás 
vezényeltek személyi juttatás és járulékok 
fedezetének átadása 

-0,4     -0,4    -0,3     

- KR-TIBEK, NEBEK-TIBEK közötti 
megállapodás vezényeltek személyi juttatás és 
járulék fedezet átadása 

-0,2     -0,2      

- ORFK-TIBEK közötti megállapodás státusz 
feltöltéséhez személyi juttatás és járulékok 
fedezetének elszámolása  

   -49,5     

-AH -TIBEK közötti megállapodás beruházási 
keret átadása felújításra 

-200,0     -200,0     -       

- A fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő 
személyek 2019. évi fegyveres testületi 
juttatásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 27.) 
Korm. határozat végrehajtása (Céltartalékok 
terhére) 

 92,8      92,8     79,0     

- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt 
előirányzatok között 

   -24,1     

- Többletbevétel előirányzatosítása   1,9     1,9           0,5     
2019. évi módosított előirányzat  5 994,2     3 485,6     2 508,6     1 732,2     182    

 

A tárgyévi személyi juttatások eredeti előirányzata 1.196,7 millió forint. Az eredeti 
előirányzat növekedett az 1692/2018.(XII.17.) a TIBEK számára beépülő jelleggel célzottan 
20 fős létszámfejlesztés költségeinek finanszírozásával és a 1091/2019. (III. 6.) Korm. 
határozat jóváhagyásával a nyílt forrású információszerzés bűnügyi szakterület (OSINT) 10 
fővel történő létszámbővítés és a kapcsolódó informatikai fejlesztések tárgyévi 
többletforrásokkal, valamint az ORFK státusz finanszírozása,  a belső átcsoportosítások, a 
vezényeltek hivatásos pótlék különbözetének, illetményének, juttatásainak elszámolása, a 
társszervekkel kötött megállapodások keretében történt előirányzatok rendezése, továbbá a 
rendvédelmi életpálya bevezetése, a teljesítményjuttatások és az évvégi különleges juttatás, a 
bérkompenzáció kapcsán történt előirányzat-módosítások következtében, összeségében 
1.732,2 millió forintra módosult. Az előirányzat felhasználása 1.593,6 millió forint volt. A 
kiemelt előirányzat 138,6 millió forint összegű előirányzat-maradványból 33,1 millió forint 
elszámolási és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány, a támogatások elszámolását követően 105,5 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány keletkezett.  
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A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
228,1 millió forint volt. Az eredeti előirányzat egyenlege főként a fent említett 1692/2018. 
(XII. 17.) és az 1091/2019. (III. 6.) Korm. határozatok alapján a terrorellenes intézkedések 
megvalósításához biztosított többletforrások, valamint a személyi juttatásokhoz kapcsolódó 
átcsoportosítások következményeként 340,7 millió forintra változott. A kiemelt előirányzaton 
keletkező 34,7 millió forint összegű előirányzat-maradvány összegéből 14,7 millió forint 
elszámolási és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány, a támogatások elszámolását követően 20 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány keletkezett. Az előirányzat 306,0 millió forintban teljesült. 
  
A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.076,8 millió forint volt, amely az 1091/2019.(III.6.) 
Korm. határozat alapján az OSINT terület 10 fővel történő létszámbővítés és a kapcsolódó 
informatikai fejlesztések tárgyévi többletforrással, a BBA-5.2.3/6-2018-00003. HU PNR 
rendszer inteface fejlesztés, a PIU Index & Search Application (a továbbiakban: PISA) 
rendszerhez kapcsolódó beszerzések és a Telescope fejlesztés többletforrása, valamint a belső 
átcsoportosítások előirányzatosítása következtében 2.044,2 millió forintra emelkedett. A 
kiadások növekedését a Fehérvári úti ingantlanba költözés költségei és az elhelyezési 
feltételek kialakítása, az AH részére átadott 500,0 millió forint, a megnövelt állományi 
létszámhoz kapcsolódó üzemeltetési kiadások, valamint a TIBEK megnövekedett speciális 
feladataival összefüggő egyéb dologi kiadások indokolják. A Telescope fejlesztés tárgyévi 
12,8 millió forint többletforrása nem került felhasználásra, így az összeget befizette a szerv a 
Központi Maradvány Alapba. Az előirányzat 1.654,7 millió forintban teljesült.  
A kiemelt előirányzaton 389,5 milló forint maradvány egy része 47,9 millió forint elszámolási 
és visszafizetési kötelezettségből adódóan kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a másik 
része 341,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, amely döntően a 
támogatási szerződések elszámolásának eredménye. 
 
A TIBEK az egyéb műkődési célú kiadások esetében eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett. A TIBEK elhelyezési feltételeinek kialakításához az AH részére dologi 
kiadásokra 26,5 millió forint került átcsoportosításra, valamint az ORFK státusz 
finanszírozásának elszámolása következtében 58,4 millió forinttal módosult az előirányzat. A 
maradvány részét képező 1908/2017. (XII. 7.) és az 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozatok 
jóváhagyásával biztosított többletforrások elszámolása következtében visszautalt 77,5 millió 
forint, valamint a 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 6,8 millió forint 
összegű visszafizetési kötelezettségének, és a vezényelt állomány személyi juttatásainak a KR 
és a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a továbbiakban: NEBEK) felé elhuzódó 
fedezet átadás következtében a módosított előirányzat 170,0 millió forintra emelkedett, amely 
100,0%-ban teljesült. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 79,6 millió forint volt, amely az 1091/2019. (III. 6.) 
Korm. határozat jóváhagyásával az OSINT terület 10 fővel történő létszámbővítés és a 
kapcsolódó informatikai fejlesztések forrása, a Telescope fejlesztés tárgyévi többletforrása, 
valamint belső átcsoportosítások előirányzatosítása következtében 1.593,3 millió forintra 
emelkedett. A kiemelt előirányzat maradványa 16,1 milló forint, amely összeg 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. A beruházások előirányzati teljesítése 1.577,2 
millió forint volt. 
 
A TIBEK az egyéb felhalmozási célú kiadások esetében eredeti előirányzattal nem 
rendelkezett. A 2019. költségvetési évben a TIBEK elhelyezési feltételeinek kialakításához az 
Alkotmányvédelmi Hivatal részére beruházási keretre 103,8 millió forint került 
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átcsoportosításra, valamint a maradvány részét képező 1076/2018. (III. 13.) Korm. 
határozattal biztosított többletforrás elszámolása következtében 10,0 millió forint került 
visszautalásra. Összeségében a módosított előirányzat 113,8 millió forintra emelkedett, amely 
100,0%-ban teljesült. 
 
A TIBEK költségvetésében bevételt nem tervezett, azonban a módosított bevételi előirányzat 
937,3 millió forint összegben teljesült, amelyből többletbevétel 1,9 millió forint, ebből a 
működési bevételek 1,6 millió forintot, a felhalmozási bevételek 0,3 millió forintot jelentettek. 
A bevételek fennmaradó nagyobb része működési és felhalmozási célú támogatások bevételei.  
A működési többletbevételek dolgozói térítésekből, magáncélú gépjármű- és 
telefonhasználatból eredő térítési díjakból keletkeztek, míg a felhalmozási többletbevétel az 
eszközállomány selejtezését követően, dolgozók és külső résztvevők részére meghirdetett 
árverés során értékesített tárgyi eszközök vételárából keletkezett. 
 
A működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről módosított előiránytata 
428,5 millió forint volt, amelyből 46,4 millió forintot a BBA-5.2.3/6-2018-00003 HU PNR 
rendszer inteface fejlesztés, PISA rendszerhez kapcsolódó beszerzésekre  kapta a TIBEK. Az 
1692/2018. (XII. 17.) Korm. határozattal kapott összeg 191,0 millió forint volt, amely a 
TIBEK számára beépülő jelleggel célzottan a létszámfejlesztés költségeinek finanszírozását 
biztosította. Az 1091/2019. (III. 6.) Korm. határozat alapján az OSINT szakterület 2019. évi 
20 fős létszámfejlesztésre és informatikai fejlesztésekre többletforrásból biztosított 133,0 
millió forint.  
 
A felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről módosított 
előirányzata 506,9 millió forint volt, az 1091/2019. (III. 6.) Korm.határozat alapján az OSINT 
szakterület 2019. évi 20 fős létszámfejlesztésre és informatikai fejlesztésekre biztosított 
többletforrás.  
 
A TIBEK 2018. évi költségvetési maradványa 2.548,3 millió forint volt. Ebből 
kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradvány együttes összege 6,8 millió 
forint, amely befizetésre került. A fennmaradó 2.541,5 millió forintból: 
− 1.400,4 millió forint az 1217/2016. (IV. 29.) és 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozatok 

alapján a terrorellenes intézkedések megvalósításához kötött kormányzati adaközpont és 
és elhelyezési feltételeinek kialakítása a Fehérvári úti ingatlanban támogatási szerződés 
áthúzódó összege, mely 1.062,0 millió forint felhasználása és szerződés elszámolása 
következtében 338,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett; 

− 641,9 millió forint az 1908/2017. (XII. 7.) Korm. határozat alapján biztosított 
többletforrás egy részét a PNR kapacításbővítésre és üzemeltetésre, valamint 
légitársaságok bekötésére használta fel a szerv, összeségében 638,0 millió forint. 
Határidőre történt elszámolás következtében visszafizetésre került 2019. év végén 3,9 
millió forint; 

− 28,7 millió forint a BBA-5.2.1/3-2017/00013. TIBEK összekötőtiszt kihelyezéséhez 
biztosított többletforrás, az ezzel összefüggő költségek 2020. február 28-ig számolhatók 
el; 

− 172,2 millió forint az 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozat alapján a terrorellenes 
intézkedések megvalósításához a PNR rendszer üzemeltetéséhez biztosított 
többletforrás összege, mely 88,7 millió forint felhasználását és határidőre történt 
támogatás elszámolását követően 83,5 millió forint visszafizetésre került 2019-ben;  
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− a fennmaradó 298,3 millió forint a dologi kiadások az informatikai eszközök és 
rendeszerek működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint szoftverek és 
hardverek áthúzódó kiadásaira kerültek felhasználásra 2019. évben. 

 
A TIBEK 2019. évi maradványa 578,9 millió forint, ebből 483,2 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és 95,7 pedig kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a korábbi támogatási 
szerződések elszámolásáinak maradványa, mely összeg befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alapba. A kötelezettságvállalással terhelt maradvány a BBA-5.2.1/3-
2017/00013. TIBEK összekötőtiszt kihelyezéséhez biztosított többletforrás 9,1 millió forint 
összegű maradványa és a BBA-5.2.3/6-2018-00003. HU PNR rendszer interface fejlesztés, 
PISA rendszerhez kapcsolódó beszerzések 46,4 millió forint maradványa. Az 1806/2019. 
(XII. 27.) Korm. határozat alapján rendvédelmi különleges juttatás címen kapott 92,8 millió 
forint munkavállalót és munkáltatót terhelő járulék maradványa 40,3 millió forint.  
 
Kiemelt nagyberuházások, fejlesztési projektek 
 
A TIBEK 2018. szeptember 30-án befejezte a „HU PNR rendszer kapacitásfejlesztése és az 
IT infrastruktúra bővítése” című, BBA-5.2.3-2017-00001. számú projektet. A projekt 
végleges záródokumentumának benyújtására 2019. március hónapban került sor. A tervezett 
634,1 millió forintos költségvetés 99,0%-a, azaz 628,8 forint felhasználásra került. A 
támogatási összegből előlegként 2018. évben 570,7 millió forintot kapott a szerv, majd az 
adminisztratív zárást követően a saját költségvetésből finaszírozott, fennmaradó 58,1 millió 
forintot 2019. évi költségvetési évben kapta meg a szerv. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
A TIBEK a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, 
mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2019. évi gazdálkodása során nem fordult elő. A TIBEK 
vagyonának 2019. évi teljes körű leltározása a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak 
megfelelően történt. A TIBEK 2019. december 31-i fordulónappal elvégzett leltára alapján 
megállapítható, hogy a kiértékelt adatok megfelelően alátámasztják a TIBEK 2019. évi 
költségvetési beszámolóját.  
 
A TIBEK nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állománya 971,2 millió forinttal 
(191,3%-kal) növekedett a tevékenység fejlesztéséhez szükséges informatikai szoftverek, 
rendszerek beszerzése és a Fehérvári úti ingatlanba történő költözés miatt.  
Az immateriális javak állománya 384,7 millió forinttal nőtt (55,0%-kal), az ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 0,1 millió forinttal csökkent (0,9%-kal), a gépek, 
berendezések, felszerelések, járművek állománya, 248,9 millió forinttal növekedett (96,4%-
kal) a beruházások, felújítások záró állománya 337, 6 millió forint.  
A befektetett eszközök év végi állományából a teljesen nullára leírt eszközök aránya az előző 
időszakhoz képest csökkent (79,0%-ról 66,0%-ra), mivel jelentős fejlesztések és 
korszerűsítések valósultak meg.  
 
Vagyonhasznosítás keretében 2019. évben a TIBEK számára feleslegessé vált eszközök 
használatból történő kivonására és selejtezésére került sor, amely a gépek, berendezések, 
felszerelések körét tekintve a teljesen leírt eszközöket érintette 35,5 millió forint értékben.  
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A TIBEK valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő 
fizetési kötelezettségének eleget tett, 2019. december 31-jén lejárt tartozásállománya nem 
volt. 
 
A TIBEK 2019. évi követeléseinek záró egyenlege megközelítőleg 3,0 millió forint, amely a 
külföldre kihelyezett összekötő tiszt elhelyezését biztosító ingatlan bérleti kauciója, valamint 
közbeszerzési előleg. 
 
A TIBEK vállalkozási tevékenységet nem végzett, állami nagyberuházást nem valósított meg, 
állampapírt nem vásárolt. A TIBEK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit 
gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával, részesedéssel, valamint 
lakásalap számlával nem rendelkezett. 
 
 
12. cím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 
A BM OKF és területi szerveinek főbb azonosító adatai: 

Szám Név 
Törzskönyvi 

azonosító 
ÁHT 

azonosító 
Honlap cím 

1. 
BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

722722 230782 www.katasztrofavedelem.hu 

2. 

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 
Központ 

775849 294480 http://gek.katasztrofavedelem.hu  

3. 
Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központ 

721253 042589 http://kok.katasztrofavedelem.hu  

4. 
Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

494142 332217 http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ 

5. 
Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722810 230814 http://baranya.katasztrofavedelem.hu 

6. 
Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722821 230825 http://bacs.katasztrofavedelem.hu 

7. 
Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722832 230836 http://bekes.katasztrofavedelem.hu 

8. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722843 230847 http://baz.katasztrofavedelem.hu 

9. 
Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722854 230858 http://csongrad.katasztrofavedelem.hu 

10. 
Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722865 230869 http://fejer.katasztrofavedelem.hu 

11. 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722876 230870 http://gyor.katasztrofavedelem.hu 

12. 
Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722887 230881 http://hajdu.katasztrofavedelem.hu 

13. 
Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722898 230892 http://heves.katasztrofavedelem.hu 

14. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722908 230946 http://jasz.katasztrofavedelem.hu 

15. 
Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722919 230902 http://komarom.katasztrofavedelem.hu 

16. 
Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722920 230913 http://nograd.katasztrofavedelem.hu 

17. 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

722931 230924 http://pest.katasztrofavedelem.hu  
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Szám Név 
Törzskönyvi 

azonosító 
ÁHT 

azonosító 
Honlap cím 

18. 
Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722942 232182 http://somogy.katasztrofavedelem.hu 

19. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

722953 230935 http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu 

20. 
Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722964 230957 http://tolna.katasztrofavedelem.hu 

21. 
Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

722975 230968 http://vas.katasztrofavedelem.hu 

22. 
Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722986 230979 http://veszprem.katasztrofavedelem.hu 

23. 
Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

722997 230980 http://zala.katasztrofavedelem.hu 

 
Feladatkör, tevékenység 
 
A BM OKF, illetve területi és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári 
védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott 
esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári 
védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az 
országos szúnyoggyérítési, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátását a lakossági 
szektorban, továbbá a nem rendszeres hulladékszállítással összefüggő feladatokat. A szervezet 
az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és 
vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme 
érdekében végzi. 
 
Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (a 
továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. 
rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvényben, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendeletben, a 
kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a nem 
rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről 
szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látják el. 
 
A katasztrófavédelem kiemelt feladatai 
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2019. évben is teljesítette célkitűzéseit, alaprendeltetését 
betöltve látta el feladatait, biztosította a lakosság élet- és vagyonbiztonságát, a 
nemzetgazdaság védelmét. 2019. évben is kiemelkedő célkitűzés volt az önkéntes tűzoltó 
mozgalom erősítése, az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek számarányának növelése. A 
beavatkozó és a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek számának növekedésével tovább 
javult az ország mentő tűzvédelmi lefedettsége, az önkéntes mentőcsoportok számának 
dinamikus növelésével tovább erősödött a települések önvédelmi képessége. A 
kiegyensúlyozott, tudatos és következetes hatósági munka 2019-ben is biztosította és 
támogatta a kijelölt kritikus infrastruktúrák folyamatos és zavartalan működését. Az erőteljes 
hatósági jelenlét eredményeként az ellenőrzött szervezetek önkéntes jogkövetése tovább 
fejlődött, a végrehajtott ellenőrzések hatékonyan hozzájárultak a katasztrófák megelőzéséhez, 
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az élet- és vagyonbiztonság, továbbá a környezet, valamint a közlekedés biztonságának magas 
fokú védelméhez. 
 
2019. évben is jelentősen nőtt az új, korszerű gépjárművek száma, biztosítva a 
katasztrófavédelmi szervezet alaptevékenységének zökkenőmentes, hatékony végrehajtását. 
Az új tűzoltó gépjárművek, az egyéb speciális gépjárművek, valamint a személygépjárművek 
átadása jelentősen hozzájárult a kitűzött stratégiai célok eléréséhez, így a kor kihívásainak 
megfelelő színvonalú katasztrófavédelmi járműpark kialakításához. Az átadott eszközök 
biztosítják a beavatkozó személyi állomány alaptevékenységének hatékony és eredményes 
végrehajtását, számottevően növelve az ország lakosságának élet- és vagyonbiztonságát. 
 
A katasztrófavédelem technikai eszközállományának, informatikai rendszereinek és hatósági 
eljárásainak jövőbeni fejlesztési alapját saját és pályázati források együttesen biztosítják. A 
KEHOP, illetve a KÖFOP projektek 2014-2020. években mintegy 52,7 milliárd forint 
összegben biztosítanak lehetőséget ingatlanfejlesztésre, tűzoltó gépjárművek rendszerbe 
állítására, különféle eszközök és felszerelések vásárlására, képzésre, valamint informatikai 
rendszerek fejlesztésére. 
 
Polgári védelmi szakterület 
 
2019-ben a bekövetkezett extrém időjárási jelenségek (jégeső, heves zivatar) Békés, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében okoztak 
nehézségeket. A kárelhárítás koordinálását a hivatásos katasztrófavédelmi szervek által 
működtetett operatív munkaszervek végezték. A védekezésben a katasztrófavédelem erőin túl 
önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek, valamint önkéntesen segítséget nyújtó 
állampolgárok is részt vettek.  
 
A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyságának növelése érdekében a települések 
katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata 2019. év végén ismételten 
megtörtént. Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozását és a környezeti változások felmérését 
követően – a fővárosi/megyei védelmi bizottsági elnökök kezdeményezésére – a BM OKF 8 
település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel 
javaslatot.  
 
A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya 
az év során 16.061 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi javak 
védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok csökkentése 
érdekében. A polgári védelmi szakterület 1.715 gyakorlatot tartott.  
 
2019-ben az önkéntes mentőszervezetek támogatási keretösszege 100,0 millió forint volt. A 
2019. évi támogatásra kiírt pályázaton 77 eredményes pályázó vett részt. A részükre megítélt 
támogatás  összege összesen 79,8 millió forintot tett ki. Egyedi elbírálás alapján 20,0 millió 
forint értékben 4 db INSARAG minősítésű városi kutató-mentő csoport, valamint a Budapesti 
Önkéntes Mentőszervezet részesültek támogatásban.  
 
Az önkéntes mentőszervezetek állománya több mint hússzorosára növekedett az elmúlt 
években. A szervezetek alkalmazására 2019-ben közel 300 esetben került sor, amely az előző 
évhez képest 19,0%-os növekedést jelent. 
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A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2019. évben továbbra is zökkenőmentesen 
gondoskodott Pest, illetve Nógrád megyék meghatározott településein a hulladék 
elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről. 
 
Tűzoltósági szakterület 
 
2019. évben a hivatásos tűzoltóságok (a továbbiakban: HTP), az önkormányzati tűzoltó-
parancsnokságok (a továbbiakban: ÖTP-k), a létesítményi tűzoltóságok (a továbbiakban: 
LTP) és az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE-k) összesen 79.922 esetben 
vonultak káreseményhez, ami jelentős mértékű növekedést jelent az előző év adataihoz képest 
(2018. év: 68.337) és meghaladja a korábbi évek átlagát (67.370 esemény 2015-2018. között). 
A 2018-as év adataihoz képest mind a tűzesetek, mind a műszaki mentések terén növekedtek 
az esetszámok. A tűzeseteknél elsősorban a szabadterületi tüzek száma nőtt jelentősen, míg az 
épített környezetben bekövetkezett tüzeknél kisebb mérséklődés tapasztalható. A műszaki 
mentések esetében szintén emelkedés figyelhető meg. Az események 99,0%-a továbbra is I, 
vagy I/kiemelt fokozatú volt, a magasabb riasztási fokozatot igénylő beavatkozások száma 
emelkedett a korábbi évekhez viszonyítva. 
 
A keletkezett 25.858 tűzesetből 709 eset (2,7 %) vizsgálata volt indokolt (2018. évben 19.355 
tűzesetből 694-et vizsgáltak, az összes tűzeset 3,6%-át), ami átlagban 34 vizsgálatot jelentett 
területi szervenként (2018. évben 34,7 vizsgálat volt területi szervenként).Az átlagosnál 
nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (124), a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (68) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (47) területén. A tűzesetek vizsgálata 112 esetben haláleset 
(2018. évben 100 eset), 321 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult (2018. 
évben 308 eset). Tűzesetben 2019-ben 114 fő, szén-monoxid mérgezésben 17 fő hunyt el. 
 
Az önkormányzati tűzoltóságok részére a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai 
között 225,0 millió forint összegű eszközfejlesztési támogatás került megtervezésre, amelyből 
60 ÖTP részesült tűzoltó védőeszköz, tűzoltó technikai eszköz támogatásban, összesen 148,4 
millió forint értékben, továbbá pénzbeli támogatás nyújtásával 76,6 millió forint összegben 
gépjárműfecskendők, technikai eszköz felújítása és egyéb eszközök beszerzése valósult meg. 
 
2019. évben is elsődleges cél volt, az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, valamint az 
önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek számarányának növelése. 2019-ben újabb 14 ÖTE 
kötött együttműködési megállapodást hivatásos tűzoltóságokkal, így az együttműködések 
száma 630-ra növekedett. 
 
A Ttv. 2013. évi módosításával lehetővé vált, hogy az ÖTE-k a vállalt tevékenységi 
területükön önállóan is végezhessék a szaktevékenységüket és beavatkozó ÖTE-vé váljanak. 
A beavatkozó ÖTE-k száma 2019-ben további 5-tel nőtt, év végére összesen már 55 olyan 
ÖTE működött, akik önállóan végeztek tűzoltói beavatkozásokat. 
 
Főügyeleti szakterület 
 
A katasztrófavédelem ügyeleti rendszere szorosan integrálódott az ESR-112-es rendszerbe. A 
hívásfogadó központok (HIK) operátorait a katasztrófavédelmi témájú segélyhívások 
fogadásában – továbbképzések keretében – szakmai információkkal segítette. A HIK-ekből 
érkező adatlapokat havi rendszerességgel elemezte, majd ezeket az ORFK-val közös vezetői 
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megbeszéléseken tárgyalta meg. Az egyeztetések eredményét oktatás céljából az operátorokat 
képző ügyeleti szakemberek rendelkezésére bocsátotta.  
 
A szakterület az ügyeletesi állomány szakmai ismereteinek további fejlesztése érdekében e-
learning képzési rendszert dolgozott ki, valamint külső képző intézmény bevonásával két 
napos kommunikációs tréninget szervezett a teljes ügyeleti állomány részére, külön figyelmet 
fordítva az állampolgárokkal és társszervekkel történő veszélyhelyzeti kommunikációra. 
2018. május 7. és 2019. július 9. között összesen 35 ilyen jellegű tréning zajlott le, 467 fő 
részvételével.  
 
A főügyelet havi rendszerességgel végrehajtotta a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer 
(MoLaRi) próbáját, a Marathon Terra rendszer ellenőrzését, valamint napi szinten kontrollálta 
a kapcsolatokat a bajba jutott légijármű kutatás és mentés területén. Folyamatosan 
figyelemmel kísérte a háttérsugárzási adatokat gyűjtő Országos Sugárfigyelő, Jelző és 
Ellenőrző Rendszer Távmérő Hálózat (OSJER TMH) mérőállomásairól beérkező jelzéseket, 
végrehajtotta a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezetek értesítési gyakorlatait, valamint a BM 
OKF és a BM OKF GEK állományának értesítési-berendelési gyakorlatát, tesztelve ezzel a 
Szolgálat Összeállító Szoftver értesítési modulját. 
 
Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység  
 
A tűzmegelőzési szakterület 2019-ben országosan összesen 58.826 tűzvédelmi hatósági 
ellenőrzést és szemlét tartott és 54.153 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le. A 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások keretében a szakterület összesen 1.313 
tűzvédelmi hatósági és szakhatósági engedélyezést végzett soron kívül. A mérnöki 
módszereket támogató füstterjedési és kiürítési szimulációs eljárások száma évről évre nő, 
2019-ben 150 jóváhagyást végzett a szakterület. 
 
2019. évben is kiemelt feladat volt a gyermekekkel foglalkozó intézmények biztonságának 
fokozása. Gyermekeink biztonságát szem előtt tartva 2017-ben a bölcsődék és óvodák, 2018-
ban az általános iskolák, 2019-ben pedig a középiskolák tűzvédelmi helyzetének javítása volt 
a cél. A tűzvédelmi hatóság a létesítményeket működtetők számára előzetes konzultációkat és 
szakmai tanácsadást követően 984 hatósági ellenőrzés során vizsgálta a középiskolák 
tűzbiztonsági helyzetét. Az előzetes konzultációk eredményeként a létesítmények tűzvédelmi 
helyzete már az ellenőrzések előtt javult, a vizsgálatok alapján pedig a hiányosságok 
megszűntek. 
 
A színházak tűzvédelmi helyzetének felmérése során a katasztrófavédelmi kirendeltségek 143 
hatósági ellenőrzést tartottak. A hatósági intézkedések eredményeként növekedett ezeknek a 
létesítményeknek a tűzbiztonsága is. 
 
A vízügyi hatósági szakterület 2019-ben országosan 32.525 vízügyi és vízvédelmi hatósági 
szakhatósági ügyben járt el. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások 
engedélyezése keretében összesen 2.041 vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági 
eljárást folytatott le soron kívül.  
 
A vízügyi és vízvédelmi szakterület 2019-ben országosan összesen 3.547 helyszíni ellenőrzést 
és szemlét hajtott végre, a vízilétesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a víziközmű-
létesítmények üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében 2.619 vízügyi felügyeleti 
ellenőrzést végzett el.  
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A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai 
Uniós Irányelv végrehajtása érdekében a vízvédelmi hatóság 2019-ben 313 gazdálkodónál 
végzett úgynevezett „nitrát”-ellenőrzést. 
 
A szakterületi hatósági munka számos ponton kapcsolódik az agrárium vidékfejlesztési 
programjához, amelynek keretében a gazdálkodók számára országosan összesen 848 elvi 
vízjogi engedélyt, 1.291 vízjogi létesítési, valamint 2.730 vízjogi üzemeltetési engedélyt adott 
ki a szakterület. Az engedély nélkül megvalósított vízkivételekhez kapcsolódóan 1.300 
vízjogi fennmaradási engedélykérelem ügyében járt el. 
 
Magyarországon az iparbiztonsági hatóság felügyelete alatt jelenleg 113 felső küszöbértékű, 
146 alsó küszöbértékű, valamint 359 küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem működik. A felügyelt veszélyes üzemek száma a jogszabályváltozások 
eredményeképpen 2010. évhez képest (160 üzem) közel a négyszeresére emelkedett (618 
üzem). 
 
A szakterület 2019. évben 359 veszélyes üzem időszakos hatósági ellenőrzését végezte el, 
továbbá a társhatóságokkal közösen 67 ellenőrzést szervezett. Az időszakos ellenőrzéseken 
felül 134 esetben a veszélyes tevékenység engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó helyszíni 
szemlét, 911 esetben üzemazonosítási szemlét tartott, valamint 565 védelmi terv gyakorlat 
végrehajtását ellenőrizte a veszélyes üzemek területén. Az ellenőrzések témája kibővült a 
veszélyes üzemek állagmegőrzési, karbantartási és folyamatirányítási metódussal. Az elmúlt 
évek hazai szakmai tapasztalatainak és a nemzetközi jó gyakorlatoknak a feldolgozása alapján 
a BM OKF elkészítette a veszélyes üzemek elöregedési folyamataival kapcsolatos megelőzési 
stratégiát és feladattervet. A kérdéskör az Európai Unióban is előtérbe került, így a magyar 
iparbiztonsági hatóság az intézkedései alapján a nemzetközi élvonalba tartozik. 
 
A nukleárisbaleset-elhárítási szakterület folyamatosan ellenőrizte Magyarország sugárzási 
helyzetének változását, ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési 
feladatait, biztosította a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos tájékoztatását. A 
katasztrófavédelem vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események 
kezelése, a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében speciális egységeket 
működtet. Országos szinten 21 db Katasztrófavédelmi Mobil Labor (továbbiakban: KML) és 
7 db Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (továbbiakban: KSE) lát el szolgálatot.            
2019-ben a KML egységeket összesen 1.517 esetben kellett alkalmazni veszélyhelyzeti 
felderítés és veszélyes anyagokkal kapcsolatos ellenőrzés során, 553 alkalommal láttak el 
veszélyhelyzeti felderítő feladatokat rendkívüli események kezelésekor, 111 esetben végezték 
veszélyes üzemek ellenőrzését, illetve 64 alkalommal vettek részt gyakorlatokon, melyek 
közül kiemelkedtek olyan nemzetközi rendezvények, mint a COOPSEC (biztonsági 
együttműködési) és a DVI (katasztrófák áldozatainak azonosítása) gyakorlatok, illetve az 
olyan országos események, mint az Atomenergiáról Mindenkinek konferenciák. 
 
A sugárforrások csempészetének és ártó szándékú felhasználásának megelőzése érdekében 
rendszeres a 7 speciális KSE gépjármű alkalmazása. A sugárfelderítési tevékenység keretében 
a magas rangú delegációk biztosításában szoros az együttműködés a társszervekkel. 
 
2019-ben 6.968 alkalommal, összesen 36.541 veszélyes árut szállító közúti, vasúti, vízi jármű, 
valamint 197 veszélyes árut tartalmazó légi szállítmányt ellenőrzött a szakterület, melynek 
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során 823 veszélyes szállítmány esetében tártak fel szabálytalanságot. A 2019-ben felderített 
szabálytalan járművek száma 44,0%-kal volt magasabb a 2018-as év eredményeinél.  
 
2019-ben Kelebián összesen 9.377 veszélyes árut szállító vasúti jármű ellenőrzését hajtotta 
végre a szakterület, amelynek eredményeként 63,0%-kal több szabálytalanságot tártak fel az 
előző évhez képest. 
 
A 2019. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) 
ellenőrzési alkalmak száma 4.506 volt. Az ellenőrök 27.373 járművet ellenőriztek, amelyből 
6.290 jármű szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járműveknél 487 esetben 
tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzés alá vont ADR-es járművek száma közel megegyezik a 
2018. év adatával, ellenben az előző évhez viszonyítva a szabálytalan ADR-es járművek 
aránya 6,9%-ról 7,7%-ra nőtt. A 889 ADR telephelyi ellenőrzések közül 109 alkalommal 
találtak szabálytalanságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a szabálytalan ADR-
es telephelyek aránya 10,8%-ról 12,3%-ra nőtt. A 657 elsőfokú határozatban összesen 97,4 
millió forint bírságot szabtak ki.  
 
A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 2.082 volt. 
Az ellenőrök 82.608 vasúti járművet vizsgáltak. Ezek közül 27.931 volt veszélyes árut szállító 
vasúti jármű, amelyek ellenőrzésénél 714 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzés alá 
vont RID-es járművek száma közel megegyezik a 2018. év adatával, ellenben az előző évhez 
viszonyítva a felderített szabálytalan RID-es járművek aránya 1,2%-ról 2,6%-ra növekedett. 
Az év során 177 vasúti telephely ellenőrzése történt meg, amelyek között nem találtak 
szabálytalant. Az első fokon kiadott 221 határozatban összesen 52,2 millió forint bírságot 
szabtak ki a szakemberek. 
  
A Dunán az érintett 8 területi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési 
alkalmak száma 633 volt. Az ellenőrök 2477 vízi járművet vizsgáltak, ezekből a veszélyes 
árut szállító vízi járművek száma 734 volt. Az ADN hatálya alá tarozó járműveknél 17 
esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 23,1%-kal nőtt az ellenőrzés alá 
vont belvízi járművek száma, a felderített szabálytalan ADN-es járművek aránya 1,6%-ról 
2,3%-ra növekedett. Az ellenőrzés alá vont 17 telephelyből 2 volt szabálytalan, amely közel 
megegyezett az előző évben felderített szabálytalan ADN-es telephelyek számával. Első 
fokon kiadott 14 határozatban több, mint 2 millió forint bírságot szabtak ki, a kiadott 
határozatok száma megegyezik az előző évben kiadott határozatok számával. A dunai 
veszélyes áruszállítás ellenőrzések hatékonyságát támasztja alá, hogy nőtt a szabálytalanságok 
felderítésének aránya. 
 
A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a 
tavalyi évben végrehajtott ellenőrzési alkalomszámmal megegyezően (214 esetben) hajtottak 
végre ellenőrzést. A megvizsgált szállítmányok közül 194 tartozott az ICAO hatálya alá, 
amelyek közül 8 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez viszonyítva a 
szabálytalan ICAO-s szállítmányok aránya 10,1%-ról 4,1%-ra csökkent. Telephelyi ellenőrzés 
12 esetben történt, hiányosság nem volt megállapítható. A 7 elsőfokú határozatban összesen 
több, mint 13,7 millió forint bírságot szabtak ki. 
 
Az ellenőri állomány szakmai képességfejlesztésére tett intézkedések, valamint a 2019-től 
alkalmazott új ellenőrzési munkamódszerek bevezetése a felderítési arány növekedését 
eredményezte. Az ellenőrzések tervezése és előkészítése tudatosabbá vált, súlyozottabb a 
fuvarozási szokások figyelembevétele. A feltárt szabálytalanságok száma a közúti, vasúti és 
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belvízi szállítmányok esetében növekedett, míg a légi szállítmányoknál a szabálytalanságok 
csökkenő tendenciája figyelhető meg. Az évek óta tudatosan felépített ellenőrzési rendszer 
működtetésével a veszélyes áru szállítások baleseti kockázata jelentősen csökkent, amely a 
hatósági tevékenység mellett a szállításban résztvevők egyre inkább jogkövető 
magatartásának is az eredménye. Az év során öt alkalommal, a társszervek bevonásával 
végrehajtott többnapos „DISASTER” ellenőrzési akciók keretén belül 13.922 jármű 
vizsgálata történt meg.  
 
2019. évben a kritikus infrastruktúrák védeleméért felelős szakterület munkaműhelyeket 
tartott az ágazati kijelölő hatóságokkal, interaktív konferenciákat rendezett az üzemeltetők és 
a társhatóságok részére, illetve fórumokat tartott a kijelölésben és ellenőrzésben érintett 
szereplők részvételével. Valamennyi rendezvényen kiemelt hangsúlyt kapott az energia és a 
közlekedés ágazatokkal kapcsolatos feladatellátás. Mindezek eredményeként az energia 
ágazatban megkezdődött a villamosenergia-rendszer 7 létesítményének nemzeti létfontosságú 
rendszerelemkénti kijelölése, valamint az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők azonosítása. 
Az ágazati kijelölésekkel kapcsolatos előkészítő konzultációkban a szakterület folyamatos, 
napi szintű egyeztetéseket folytatott az érintett hatósággal, a társszervvel, az ágazati 
szereplőkkel és az egyéb együttműködési fórumokkal.  
 
A katasztrófavédelem következetes és céltudatos tevékenységének eredményeként a hatósági 
felügyelet alatt álló, összes kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemek száma 2018. évhez 
képest 41,0%-kal, mindösszesen 384 db rendszerelemre emelkedett 2019. évben. 
 
A 2019 novemberében első alkalommal megrendezett országos kritikus infrastruktúra védelmi 
gyakorlat célja volt rámutatni a rendszerek közötti kölcsönös függőségekre, melynek 
vizsgálata elősegíti a káresemények, krízis helyzetek hatékony kezelését, valamint a reagálási 
képesség növelését. 
 
Kiemelt nagyberuházások, fejlesztési projektek 
 
A BM OKF részt vett a dunai hajóbaleset mentési munkálataiban, amelynek keretében a 
Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ informatikai biztosítását, ellátását, valamint az 
általa meghatározott szállítási feladatokat hajtotta végre. A dunai mentés teljes ideje alatt a 
Duna mentéssel érintett szakaszán a BM OKF GEK által üzemeltetett kisgéphajók is elláttak 
szolgálatot, melynek keretében személykeresési, biztosítási és szállítási feladatokat végeztek. 
A tragédia éjszakájától a szükséges technikai eszközökkel folyamatosan tevékenykedtek a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) munkatársai is (217 fő hivatásos, 83 fő 
önkéntes segítő). Az FKI készenléti szolgálatot ellátó állományából kiemelten a Szent Flórián 
tűzoltóhajó és személyzete, a Búvárszolgálat, Kereső Kutyás Szolgálat, valamint a 
rohamcsónakkal felszerelt alegységek kerültek alkalmazásra.  
 
A BM OKF 2016 és 2019 között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
(KEHOP) keretein belül elnyert támogatásokra alapozva 24, a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében pedig 1 projektet indított el, 
melyek legfőbb célja a magasabb szintű katasztrófavédelmi képesség elérése.  
 
Az ütemezetten végrehajtott projektek mellett 2019-ben az alábbi 2 projekt eredményesen 
lezárult: 
 

- KEHOP-1.6.0-15-2015-00001 – „Tűzoltó gépjármű-fecskendők rendszerbe állítása” 
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A projekt rövid leírása:  
A projekt megvalósulásával 108 darab olyan gépjárműfecskendő került rendszerbeállításra, 
mely kiemelt oltástechnikai képességekkel, és műszaki mentéshez szükséges készségekkel is 
el van látva, a beavatkozási helyszínek gyors elérése és felszámolása érdekében. A beszerzett 
gépjárműállomány egy modern és egységes védelmi rendszer alappillére, magasabb szintű 
védelmi képességet nyújtva mind az állampolgárok, mind az élő, mind pedig az épített 
környezet számára. 
 
A projekt főbb pénzügyi adatai:       adatok forintban 

Kötelezettségvállalások összege: 14.498.535.010 

Támogatási előleg: 14.478.601.715 

Megtérített támogatás: 14.498.480.668 

Összes kifizetés: 14.498.480.668 

 
- KEHOP-1.6.0-15-2016-00024 – „Kritikus Infrastruktúra Védelmi Bevetési Egységek 

rendszerbe állítása” 

A projekt rövid leírása:  
A projekt a 19 db megyei és az 1 db fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságon a Kritikus 
Infrastruktúra Védelmi Bevetési Egységek (a továbbiakban: KIBE) járműveinek 
beszerzésével valósult meg. A KIBE gépjármű a katasztrófavédelem többcélú beavatkozó 
eszköze. Rendeltetése alapján a hatósági ellenőrzések, katasztrófahelyzetek kezelése során 
mérnöki végzettséggel, rendészeti múlttal és bevetési, irányítói tapasztalattal rendelkező 
rendvédelmi szakemberek munkáját hivatott támogatni.  A gépjármű kialakítása, technikai 
követelményei lehetővé teszik a hatékony megelőzési, hatósági feladatok ellátásától, a 
kritikus infrastruktúrák környezetében kialakuló rendkívüli eseménykezelés, irányítói, 
döntéstámogató munkájának a biztosítását. A gépjármű méreteinek, kialakításának 
köszönhetően felhasználása szerteágazó feladatok ellátását biztosítja. 

 
A projekt főbb pénzügyi adatai:       adatok forintban 

Kötelezettségvállalások összege: 408.079.815 

Támogatási előleg: 410.000.000 

Megtérített támogatás: 408.079.815 

Összes kifizetés: 408.079.815 

 
A KEHOP projektekben a 2014-2020 közötti időszakban őrsök és laktanyák kialakítása, 
energia csökkenést eredményező ingatlan-felújítások, speciális gépjárművek és 
tűzoltógépjármű fecskendők, továbbá speciális tűzvédelmi és mentőfelszerelések beszerzése 
és informatikai fejlesztések, eszközbeszerzések valósulnak meg. Az ingatlanfejlesztéssel és 
felújítással kapcsolatos projektek közül Sopronkövesden megtörtént a tűzoltó őrs, illetve a 
Ferihegyi úti raktárbázison a Logisztikai raktárcsarnok műszaki átadása. Kiskőrösön, 
Fehérgyarmaton és Gyöngyösön folyamatban van az új laktanyák kivitelezése és Villányban 
megkezdődött az új őrs építése. 
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A 2019. évi energiaracionalizálási pályázat keretében öt megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság öt ingatlanjának beruházásai valósulhattak meg bruttó 65,5 millió forint értékben, 
továbbá a 2019. évi intézményi beruházási és felújítási keretből a BM OKF 62 ingatlan 
beruházási és felújítási munkálatainak végrehajtását biztosította 274,2 millió forint értékben. 
 
2019. évben a katasztrófavédelem gépjárműveinek fejlesztése érdekében átadásra került 4 
darab szimpla fülkés, 13 darab dupla fülkés vízszállító gépjármű, valamint újabb 10 darab 
hatósági feladatokat támogató, kritikus infrastruktúravédelmi bevetési jármű, továbbá 1 db 
oktató és 1 db KML jártassági gépjármű. 
 
2019-ben a BM OKF beszerzett 140 db terepjáró gépjárművet, amelyből 45 db árvíz- és 
lakosságvédelmi járművet – a beavatkozáshoz szükséges eszközökkel együtt – átadott az 
önkéntes mentőszervezetek részére.  
 
A „Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén” projekt keretében a 
Balaton térség közbiztonsága, valamint a mentési tevékenység fejlesztése érdekében Somogy, 
Zala és Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok részére folytatódott a korszerű, 
hatékony műszaki felszereltséggel rendelkező gépjárművek, valamint az életmentést és 
kárfelszámolást, illetve az erdő-, bozót- és nádastüzek felszámolását lehetővé tevő eszközök 
beszerzése. A fejlesztés lehetővé tette 1 darab önjáró emelő, 3 darab kétéltű mocsárjáró 
mentőeszköz, két Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Balatonboglár, Balatonfüred) 
részére 1-1 darab felújított gépjárműfecskendő átadását. 
 
A projekt további fejlesztési területe volt a balatoni viharjelző rendszer korszerűsítése, a 
hatékony és gyors riasztás fejlesztése és kiterjesztése, valamint a helyi lakosok ezzel 
kapcsolatos tájékoztatása. 
 
A BM OKF saját forrás felhasználásával az ország tűzoltási és műszaki mentési feladatainak 
rendszerében, technikai biztosításában kiemelt fontosságú magasból mentő tűzoltó 
gépjárművek beavatkozó-képességének szinten tartása érdekében, 2015-2019. közötti 
időszakban egy 15 darabból álló fejlesztési program zárásaként 2 darab 32 méteres és 1 darab 
42 méteres emelési magasságú magasból mentő gépjárművet szerzett be. 
 
A magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységhez szükséges 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) járműállomány 2 évvel ezelőtt megkezdett 
fejlesztésének folytatásaként év végén 8 darab KMSZ jármű beszerzése és kialakítása 
kezdődött meg.  
 
A katasztrófavédelem alapfeladatainak maradéktalan ellátása érdekében a BM OKF folytatta 
a személygépjárművek amortizációs cseréjét, amelynek keretében 43 darab 
személygépjárművet adott át és az év végén további 57 darab személygépjárművet rendelt 
meg. 
 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően folytatódott a katasztrófavédelem alapfeladatai 
ellátásához szükséges korszerű technikai eszközök, valamint a tűzoltási, műszaki mentési 
tevékenységet végző beavatkozó állomány testi épségének, életének védelme érdekében 
védőfelszerelések beszerzése. 
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Az ÖTE-k igényeinek megfelelően a BM OKF a BM HEROS Zrt-vel közösen a tűzoltási és 
műszaki mentési feladatainak támogatására alkalmas gyorsbeavatkozó járművet fejlesztett ki, 
így 2019. évben 5 darab Mahindra típusú járművet adott át az ÖTE-k részére. 
 
Az „Iparbiztonsági távmérő hálózat továbbfejlesztése” elnevezésű projekt keretében 
összességében 56 db lakossági riasztó-tájékoztató és 56 db monitoring végpont telepítése 
valósult meg. A projekt részeként a BM OKF Radiológiai és Távmérő Hálózata, illetve a 
lakossági riasztó rendszerek vezérlése is megújult. 
 
A BM OKF GEK, mint Kéményseprőipari Szerv ellátási területe 2019 évben tovább bővült, 
2019. december 31-én összesen 2.672 települést foglalt magába. 2019-ben a BM OKF GEK 
munkatársai 1.112.218 db kürtőt és 665.135 db ingatlant ellenőriztek. A BM OKF GEK egy 
társadalmi célú reklámkampányban a kommunikációs eszközök széles palettáján, egységes 
arculattal hívta fel a lakosság figyelmét a kéményseprő munka fontosságára, a 
tűzmegelőzésben játszott szerepére és az ellátásában végbement változásokra, amelynek 
eredményeképpen a tavalyi évhez képest 17,0%-al növekedett az egylakásos családi házaknál 
megrendelt munkavégzések száma. 
 
Az országos szúnyoggyérítési program 2019. évben is a BM OKF GEK koordinálásával 
valósult meg. A munkálatok 20 héten át zökkenőmentesen zajlottak. A kezelések az 
igényekhez is igazodtak, így a kezelt terület nagysága összesen 1.108.282 hektár volt, 
amelyből légi kémiai imágógyérítés 608.105 hektár, földi kémiai imágógyérítés 486.997 
hektár, biológiai lárvagyérítés 13.180 hektár volt. A Kormány a tavaszi erősen csapadékos 
időjárás miatt kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel, az 1384/2019. (VI. 26.) Korm. 
határozattal további 825,4 millió forint többletforrást biztosított a BM OKF részére, amelynek 
köszönhetően július végére rendeződött az extrém csípőszúnyog-ártalom. 
 
2019-ben lezárult a BM OKF GEK központi garázs teljes felújítása, befejeződött a tisztán 
elektromos meghajtású személygépjárművek számára a 64 darab töltőberendezésből álló 
országos töltőhálózat kiépítése, illetve sor került a balatonföldvári NARO Kemping 
felújítására abból a célból, hogy 2019-ben első alkalommal adhasson otthont a 
katasztrófavédelmi gyermektábornak. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A 2019. évi költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 80.491,5 
millió forint, támogatásként 77.608,3 millió forint, bevételként 2.883,2 millió forint került 
jóváhagyásra. A kiadások módosított előirányzata az év végére 134.212,8 millió forintra, a 
bevételek 7.979,3 millió forintra, a támogatás 96.708,4 millió forintra emelkedett, a 
maradvány felhasználása 29.525,1 millió forint volt. A BM OKF 2019. évi elemi költségvetés 
szerinti költségvetési létszáma 12.821 fő volt, amely az év során nem változott. Az átlagos 
statisztikai állományi létszám 12.111 fő volt. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 97 271,8 80 491,5 80 491,5 134 212,8 113 676,9 116,9% 84,7% 

 ebből: személyi juttatás 56 369,0 56 517,9 56 517,9 65 985,0 63 796,8 113,2% 96,7% 

Bevétel  8 962,5 2 883,2 2 883,2 7 979,3 7 631,9 85,2% 95,6% 

Támogatás  82 564,6 77 608,3 77 608,3 96 708,4 96 708,4 117,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

35 269,8 - - 29 525,1 29 525,1 83,7% 100,0% 

Létszám (fő)   12 398 12 821 12 821 12 821 12 111 97,7% 94,5% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 80 491,5 2 883,2 77 608,3 56 517,9 12 821 
Módosítások jogcímenként       
 - az 1282/2019. (V. 15.) Korm. határozat 
alapján a kéményseprő-ipari ellátás 
folyamatos biztosítása érdekében biztosított 
többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez  

-741,4 0,0 -741,4 -620,4  

 - a 2019. évi honvédelmi igazgatási 
feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról 
szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat 
alapján  biztosított többletforrás 

34,0 0,0 34,0 0,0  

 - az országos szúnyoggyérítési program 
kiterjesztéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1384/2019. (VI. 26.) 
Korm. határozat alapján  biztosított 
többletforrás 

825,4 0,0 825,4 0,0  

 - az 1218/2019. (IV. 23.)  és az 1714/2019. 
(XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2019. 
évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok 
terhére) 

5,6 0,0 5,6 4,7  

 - A Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya 
V. üteme (Céltartalékok terhére) 

4 612,4 0,0 4 612,4 3 890,7  

 - A minimálbér, garantált bérminimum 
2019. évi emelkedésére biztosított 
többletforrás (Céltartalékok terhére) 

0,6 0,0 0,6 0,5  

 - A nyugdíj előtti rendelkezési állomány 
illetményének támogatása (Céltartalékok 
terhére) 

81,5 0,0 81,5 68,8  

 - A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba 
került foglalkoztatottak illetményemelésére 
biztosított többletforrás (Céltartalékok 
terhére) 

605,8 0,0 605,8 511,2  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

 - A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyt 
el nem fogadók felmentési kiadásaira 
biztosított többletforrás (Céltartalékok 
terhére) 

268,7 0,0 268,7 226,6  

- A fegyveres testületeknél szolgálatot 
teljesítő személyek 2019. évi fegyveres 
testületi juttatásának biztosítása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. 
(XII. 27.) Korm. határozat végrehajtása 
(Céltartalékok terhére) 

5 983,1 0,0 5 983,1 5 092,0  

 - Önkéntes tűzoltó egyesületek és 
mentőszervezetek támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 

700,0 0,0 700,0 0,0  

 - Önkormányzati tűzoltóságok 
eszközfejlesztésének támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 

225,0 0,0 225,0 0,0  

 - Önkormányzati tűzoltóságok 
bérrendezésének támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzatból átcsoportosítás 

141,2 0,0 141,2 0,0  

 - 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) 
bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM 
rendelet alapján – a hivatásos állomány 
kötelező továbbképzési és vezetőképzési 
feladatok fedezetének átcsoportosítása a 
BM igazgatása részére 

-165,7 0,0 -165,7 0,0  

 - 2015. évi XLII. tv. alapján a hivatásos 
állomány lakhatási feltételeinek javítása 
(fejezeti kezelésű előirányzatból 
átcsoportosítás) 

325,0 0,0 325,0 325,0  

 - A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése 
szerint a 2018. évi szervezeti 
teljesítményértékelés eredményei alapján  
teljesítményjuttatásra biztosított 
költségvetési forrás (Céltartalékok terhére) 

2 316,2 0,0 2 316,2 1 954,6  

 - Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel 
összefüggő egészségügyi alkalmatlanná 
válásával kapcsolatos életjáradék 
fedezetének átcsoportosítása (Fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére) 

16,1 0,0 16,1 13,6  

 - NIS irányelv bevezetésével összefüggő 
feladaellátás fedezetének átcsoportosítása 
NBSZ részére 

-78,2 0,0 -78,2 0,0  

 - Uniós projektek végrehajtása érdekében 
előirányzatátcsoportosítás Európai Uniós és 
nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 
fejezeti kezelésű előirányzatról 

3,9 0,0 3,9 2,4  

 - BM OKF-AH, BM OKF-ORFK-BRFK 
közötti megállapodás (képzési költség 
megtérítése) 

-0,1 0,0 -0,1 -0,1  

 - ORFK-BM OKF-BM OKF GEK közötti 
megállapodás (moduláris képzés) 

-10,9 0,0 -10,9 0,0  

 - BM igazgatása – BM OKF – BM OKF 
GEK, NVSZ-BM OKF-BM OKF GEK 
közötti megállapodás (cafetéria juttatás 
fedezete) 

0,4 0,0 0,4 0,3  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

 -AM-BM-BM OKF-BM OKF GEK, ITM-
BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti 
megállapodás (Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság feladatainak támogatása) 

38,0 0,0 38,0 0,0  

 -AM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti 
megállapodás (szabadtéri erdőtűz 
megelőzési országos konferencia 
megrendezésének támogatása) 

2,0 0,0 2,0 0,8  

 - Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM 
OKF közötti megállapodás 
(Miniszterelnökséghez vezénylet személyi 
állomány juttatásainak fedezete) 

35,2 0,0 35,2 29,9  

 - ITM-BM-BM OKF közötti megállapodás 
(a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátásával kapcsolatban 
felmerült kiadások finanszírozása) 

3 374,1 0,0 3 374,1 209,4  

 - BM-BM OKF-Miniszterelnökség-
Nemzeti Közszolgálati Egyetem közötti 
megállapodás (tisztjelöltek számára 
biztosított költségek megtérítése) 

-7,3 0,0 -7,3 0,0  

 - BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK 
közötti megállapodás (védelmi felkészítés 
feladatainak ellátása) 

5,0 0,0 5,0 0,0  

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM 
igazgatása részére a szolgálati járművek 
járműkövetésével összefüggő kiadásokra 

-60,9 0,0 -60,9 0,0  

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a júniusi 
viharkár költségének finanszírozása 

95,2 0,0 95,2 67,8  

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM 
irányítása alá tartozó költségvetési 
szerveknél foglalkoztatottak egyszeri 
juttatásának kifizetésére 

422,2 0,0 422,2 359,3  

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás 
gépjárműbeszerzés költségének 
finanszírozása 

48,0 0,0 48,0 0,0  

 - Többletbevétel előirányzatosítása 
(hatósági eljárások tekintetében igazgatási 
szolg. díjak beszedése, felhalmozási 
többletbevétel) 

1 162,0 1 162,0 0,0 13,1  

 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 29 525,1 29 525,1 0,0 756,4  

 - Migrációs és menekültügyi helyzet 
kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások 
fedezete  

135,9 135,9 0,0 92,6  

 - 2019. május 29-én történt dunai 
hajóbaleset mentési munkálataihoz 
felmerült költségek finanszírozása 

43,6 43,6 0,0 15,3  

 - Munkaügyi központok által nyújtott 
támogatás előirányzatosítása 
(közfoglalkoztatás) 

639,2 639,2 0,0 549,7  

 - Önkormányzatok által biztosított 
támogatás (Polgári védelmi feladatokra, 
versenyek és gyakorlatok lebonyolítására) 

178,7 178,7 0,0 10,4  

- Hulladékszállítással, szükségellátással 
kapcsolatos támogatás biztosítása Nógrád és 
Pest MKVI részére 

596,2 596,2 0,0 49,8  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- Távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenység 
költségeinek fedezete 

335,2 335,2 0,0 0,0  

- Kéményseprő-ipari tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok finanszírozása 

41,1 41,1 0,0 0,0  

 - Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt 
személyek illetményével kapcsolatos 
költségek fedezetének biztosítása 

9,9 9,9 0,0 8,4  

 - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
által orvosi és fogorvosi feladatok 
ellátásához nyújtott támogatás 
előirányzatosítása 

10,2 10,2 0,0 0,0  

 - Lakáscélú munkáltatói támogatás 
kölcsöntörlesztésének és szolgálati lakások 
elidegenítéséhez kapcsolódó bevételek 
előirányzatosítása 

216,8 216,8 0,0 0,0  

 - Energia-racionalizálási pályázaton elnyert 
támogatás előirányzatosítása 

37,3 37,3 0,0 0,0  

 - Kapott adományok, támogatások 
előirányzatosítása (működési kiadások 
finanszírozása, ifjúsági versenyek, 
sportversenyek, gyakorlatok lebonyolítása) 

16,0 16,0 0,0 0,0  

- Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálati 
gépjárművek beszerzésére fedezet 
biztosítása 

80,0 80,0 0,0 0,0  

 - MOL NYrt.-vel kötött támogatási 
megállapodás alapján Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság munkájának 
támogatása 

3,3 3,3 0,0 0,0  

- Előző évről áthúzódó ÖTE, ÖMSZ 
maradvány előirányzatosítása 
(középirányító szerv megyei igazgatóságok 
részére történő átutalása) 

9,1 9,1 0,0 0,0  

-ERASMUS projekt támogatása (A tűzoltó 
képzés módszertani megújúlása Mo.-n) 

8,8 8,8 0,0 2,9  

- C. kategóriás gépjármű oktatás (TIR) 
végrehajtása érdekében a munkaügyi 
központok által nyújtott támogatások 

14,8 14,8 0,0 0,0  

- Út a munkaerőpiacra projekthez 
kapcsolódóan nyújtott támogatások 

13,2 13,2 0,0 11,2  

- FLOODRESC projekt támogatása (Hernád 
vízgyűjtő árvízi helyzet kezelése) 

7,4 7,4 0,0 4,6  

- CROSSRISKS RoHu-84 projekt  
támogatása (Integrált határon átnyúló 
összefogás az együttműködés javítása 
érdekében és a kockázat megelőzésre és 
katasztrófavédelemre vonatkozó közös 
felkészülés Bihor és Hajdú-Bihar megye 
szintjén) 

96,9 96,9 0,0 0,0  

- Lezárt projektekhez kapcsolódó támogatás 
előirányzatosítása (Dráva menti komplex 
katasztrófavédelmi információs rendszer 
továbbfejlesztése a határon átnyúló szakmai 
kapcsolatok erősítésére; INCA előrejelzési 
rendszer telepítése, alkalmazása, 
továbbfejlesztése) 

5,0 5,0 0,0 0,0  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

- Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 
2018. évben megállapodás alapján 
biztosított forrás fel nem használt 
támogatási részének visszatérülése 

3,1 3,1 0,0 0,0  

- KÖFOP Mezőgazdasági Vízhasználat 
Információs és Ellenőrzési Keretrendszer 
(VIZEK) projekt támogatása 

617,0 617,0 0,0 15,6  

- A belügyminiszter irányítása alá tartozó 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
tiszti, főtiszti és tábornoki rendfokozati 
állománycsoportba tartozó állományának 
2019. évi kiegészítő ruházati utánpótlási 
ellátmányáról szóló 24/2018. (XII.21) BM 
utasítás alapján BM fejezeti kezelésű 
előirányzatból nyújtott támogatás 

149,9 149,9 0,0 149,9  

- KEHOP projektekhez nyújtott 
támogatások (katasztrófavédelmi 
rendszerek fejlesztése Balaton régió 
területén, tűzoltó laktanyák kialakítása) 

665,5 665,5 0,0 17,4  

- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás 
kiemelt előirányzatok között 

0,0 0,0 0,0 -4 367,3  

2019. évi módosított előirányzat 134 212,8 37 504,4 96 708,4 65 985,0 12 821 

  
2019-ben a BM OKF és területi szerveinek eredeti kiadási előirányzata 80.491,5 millió forint 
volt, amelyen belül a működési kiadások 76.160,3 millió forintot tettek ki. 
 
A személyi juttatások eredeti előirányzatának összege 56.517,9 millió forint, a módosított 
előirányzat 65.985,0 millió forint, az éves felhasználás 63.796,8 millió forint volt. 
 
Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 
− a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjához 

szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.)  és az 1714/2019. 
(XII. 17.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 4,7 millió forint; 

- a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi 
juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII. 
27.) Korm. határozat alapján biztosított forrás 5.092,0 millió forint; 

- a Hszt. alapján a rendvédelmi életpálya bevezetése 3.890,7 millió forint, a hivatásos 
állomány lakhatási feltételeinek javítása 325,0 millió forint, a hivatásos állomány 
szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos 
életjáradék 13,6 millió forint; 

- a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére és 
a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyt el nem fogadók felmentési kiadásaira biztosított 
többletforrás 737,8 millió forint; 

- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2018. évi szervezeti teljesítményértékelés 
eredményei alapján  teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.954,6 millió 
forint; 

- fejezeten belüli átcsoportosítás a BM irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2019.  év végi egyszeri juttatásának kifizetésére 359,3 millió forint; 

- 2019. május 29-én történt dunai hajó baleset mentési munkálataihoz kapcsolódóan 
felmerült költségek finanszírozása 15,3 millió forint; 
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- a 2019. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg  
13,1 millió forint; 

- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások 
fedezetére biztosított forrás 92,6 millió forint; 

- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszti, 
főtiszti és tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2019. évi 
kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról szóló 24/2018. (XII. 21.) BM utasítás 
alapján fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított forrás 149,9 millió forint; 

- fejezeten belüli átcsoportosítás a 2019. június 27-i viharok által okozott károk 
felszámolására, helyreállítására 67,8 millió forint; 

- az ITM – BM – BM OKF közötti megállapodás (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása) 209,4 millió 
forint; 

- a nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása 68,8 millió forint; 
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás 

(Miniszterelnökséghez vezénylet személyi állomány juttatásainak fedezete) 29,9 millió 
forint; 

- a 2018. évi maradvány előirányzatosítása 756,4 millió forint; 
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 549,7 millió forint; 
- az önkormányzatok által biztosított támogatás 10,4 millió forint; 
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek 

fedezete 8,4 millió forint; 
- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 54,1 millió 

forint. 
 

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 
- az 1282/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos 

biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatása fejezethez 620,4 millió forint átcsoportosítása;  

- a teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 4.367,3 millió 
forint.  

 
A 2019. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában 
összesen 63.796,8 millió forint kifizetése történt meg. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
9.942,0 millió forint, a módosított előirányzat 12.608,4 millió forint, a teljesítés  
11.579,8 millió forint volt. A BM OKF 2019-ben is teljesítette az állomány részére a személyi 
jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési 
kötelezettségeket. 
 
A dologi kiadások előirányzaton az eredeti előirányzat 9.682,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 24.419,7 millió forint, a felhasználás 22.141,7 millió forint volt. 
 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 
- 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési 

források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 
honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 34,0 millió forint; 

- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódó kiadások fedezete 6,6 millió 
forint; 
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- az országos szúnyoggyérítési program kiterjesztéséhez szükséges források biztosításáról 
szóló 1384/2019. (VI. 26.) Korm. határozat alapján biztosított forrás 825,4 millió forint; 

- az ITM – BM – BM OKF közötti megállapodás (a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása) 4.170,7 millió 
forint; 

- 2019. május 29-én történt dunai hajó baleset mentési munkálataihoz kapcsolódóan 
felmerült költségek finanszírozása 25,4 millió forint; 

- a 2018. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 976,9 millió 
forint;  

- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások 
fedezetére biztosított forrás 16,4 millió forint; 

- fejezeten belüli átcsoportosítás a 2019. június 27-i viharok által okozott károk 
felszámolására, helyreállítására 14,2 millió forint; 

- KEHOP és egyéb projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 41,5 millió 
forint; 

- 2018. évi maradvány előirányzatosítása 3.922,8 millió forint; 
- a munkaügyi központok által nyújtott támogatás 33,7 millió forint; 
- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan előirányzatosított összeg 

331,7 millió forint; 
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 99,8 millió forint; 
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök 59,3 millió forint;  
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.992,0 millió forint összegben.  

 
Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették: 
- normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének 

költségére 165,7 millió forint; 
- ORFK – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás alapján moduláris képzés 

költségének átcsoportosítása 10,9 millió forint. 
 

A 2019. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 
22.141,7 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek 
jelentették: 
- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, 

hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha, valamint egyéb szakmai 
anyagok beszerzésére 3.645,5 millió forint került elszámolásra;  

- kommunikációs szolgáltatások jogcímen (informatikai és egyéb kommunikációs 
szolgáltatások) 928,5 millió forint felhasználás történt; 

- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 8.830,1 millió forint volt, amelyből a 
legjelentősebb kiadást a közüzemi díjakra fizetett 1.213,4 millió forint, a bérleti és 
lízing díjakra elszámolt 151,3 millió forint, a járművek és a szakmai eszközök 
javítására, karbantartására fordított 3.110,1 millió forint, valamint az egyéb 
szolgáltatások jogcímen elszámolt 4.211,0 millió forint jelentették. Az egyéb 
szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szúnyoggyérítéssel 
kapcsolatos, valamint a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) rendszer 
üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások képezték. 

 
Eredeti előirányzatként ellátottak pénzbeli juttatásai nem került tervezésre, a módosított 
előirányzat 5,2 millió forint. Évközben a baleseti kártérítési járadékok pénzügyi teljesítése 
érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat 
teljes mértékben felhasználásra került. 
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Az egyéb működési célú kiadások 2019. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi 
módosított előirányzat összege 1.082,9 millió forintra nőtt. A növekedés főbb okai: a 2018. 
évi költségvetési maradvány kapcsán előirányzatosított 327,9 millió forint, az önkéntes 
tűzoltó egyesületek támogatása és önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított 362,5 millió forint, 
többletbevételből tűzátjelzéshez kapcsolódó kiadások finanszírozása érdekében 
előirányzatosított 119,8 millió forint, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 
197,9 millió forint tették ki. 
 
2019-ben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 1.072,8 millió forint 
kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették: 
- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan 335,3 millió forint; 
- az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szakmai feladatellátás érdekében nyújtott 

támogatás 431,3 millió forint. 
 
A beruházások eredeti előirányzata 3.706,5 millió forint, a módosított előirányzat  
27.386,8 millió forint, a felhasználás 12.649,3 millió forint volt.  
 
Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 
- a 2018. évi maradvány előirányzatosítása 22.655,8 millió forint; 
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 591,5 millió forint; 
- egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása  

598,8 millió forint; 
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása és önkormányzati tűzoltóságok 

eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított  
213,6 millió forint. 

 
Év közben a beruházások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  
163,7 millió forinttal, míg a szükségellátáshoz kapcsolódó kiadások átcsoportosítása 218,6 
millió forinttal csökkentette. 

 
A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a Vizek projekt keretében 
megvalósuló informatikai eszközökre és e-Vizikönyvre fordított 231,8 millió forint, 
platformkészítésre 31,8 millió forint, valamint informatikai szoftverek beszerzésére fordított 
185,5 millió forint. Ingatlan vásárlás, létesítés soron jelentős tételt képeztek a tűzoltó 
laktanyák (Gyöngyös, Kecskemét, Pécs, Piliscsaba), hagyományos szerkezetű tűzoltó őrsök 
(Tolcsva) és könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Letenye, Kiskunmajsa, Sopronkövesd) 
kialakítása 557,0 millió forint összegben. Az informatikai eszközök beszerzése soron főként 
szerver és storage beszerzések (Pajzs, RZS, honlap, Rodos 75,8 millió forint), központi switch 
beszerzés (73,3 millió forint), számítógép, monitor és notebook beszerzések (50,9 millió 
forint), kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához szükséges (szerver, projektorok)  
eszközbeszerzések (18,6 millió forint), valamint KEHOP projektekhez kapcsolódó 
beszerzések 835,0 millió forint összegben valósultak meg. Az egyéb gépek, berendezések, 
felszerelések és járművek jogcímen többek között légzőkészülékek, hidraulikus emelők, 
védőfelszerelések, tűzoltó technikai eszközök, speciális gépjárművek és személygépjárművek 
(1.825,5 millió forint), elektromos üzemű gépjárművek töltésére szolgáló elektromos 
töltőberendezések (258,6 millió forint), klíma beszerzések (54,9 millió forint), valamint 
KEHOP projektek keretében központi labor mérőműszerek, EDR rádiók, hálózsák, tábori ágy, 
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mocsárjáró, vízszállító, üzemanyag-szállító gépjárművek beszerzése (5.064,3 millió forint) 
valósult meg. 
 
A felújítások eredeti előirányzata 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.775,6 millió 
forint volt, a jogcímen 1.579,2 millió forint került felhasználásra. 
 
Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték: 
- a 2018. évi maradvány előirányzatosítása 1.261,6 millió forint; 
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás 

előirányzatosítása 34,9 millió forint. 
 
Év közben a felújítások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  
130,1 millió forinttal csökkentette. 
 
A felújítások 2019. évi teljesítése 1.579,2 millió forint, ebből ingatlanok felújítására 
1.046,7 millió forint (tűzoltó parancsnokságokon nyílászárók cseréje, energetikai felújítások, 
szennyvízrendszer, tűzoltótorony és udvar felújítások, Ferihegyi úti raktárbázis felújítása, 
valamint a Mogyoródi úti garázsépület felújítása), járművek felújítására 195,1 millió forint, 
kommunikációs eszközök felújítására 53,6 millió forint kifizetés történt. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított 
előirányzat 949,2 millió forint, a teljesítés 852,1 millió forint volt.  
Az előirányzat-változás jelentős részét a 2018. évi maradvány előirányzatosítása (296,1 millió 
forint), az egyéb projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása (96,9 
millió forint), valamint fejezeti kezelésű előirányzatról az önkormányzati tűzoltóságok 
eszközfejlesztésének és az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának átcsoportosítása 
(187,2 millió forint), és a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek átcsoportosítása (325,0 
millió forint) jelentette. 
 
A 2019. évben az előirányzat terhére összesen 852,1 millió forint kifizetés történt, amelyből a 
legjelentősebb kiadásokat a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő 
408,1 millió forint támogatás (115 főt érintett), a KEHOP projektek összevonása folyamán a 
támogatási keretösszeg módosítása következtében 123,4 millió forint visszafizetett előleg, 
továbbá a civil szervezetek részére nyújtott (ÖTP eszközfejlesztés, ÖTE és ÖMSZ támogatás) 
185,5 millió forint támogatások jelentették. 
 
A bevételek alakulása 
 
A közhatalmi bevétel jogcímen tervezett összeg 1.245,7 millió forint, a módosított 
előirányzat 1.486,5 millió forint, a teljesítés 1.486,5 millió forint volt. A veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű 
szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre 
vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes 
tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői 
tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosult.  Az 
igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve 
szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.  
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A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel továbbá vízügyi- és vízvédelmi 
szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.  
 
A működési bevétel jogcímen tervezett összeg 1.637,5 millió forint volt, a módosított 
előirányzat 2.556,1 millió forint, a teljesítés 2.556,1 millió forint volt.  
 
A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, 
lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú 
igénybevételéből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint 
az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó kiadásokból származott.  
 
Eredeti előirányzatként működési célú támogatások előirányzat nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 2.196,7 millió forint, a teljesítés 2.196,7 millió forint. A befolyt 
bevétel legjelentősebb elemei: 
- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 

631,9 millió forint; 
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 51,1 millió forint; 
- 2019. május 29-én történt dunai hajó baleset mentési munkálataihoz kapcsolódóan 

felmerült költségek finanszírozása 43,6 millió forint; 
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások 

fedezetére biztosított forrás 126,7 millió forint; 
- a hulladékgazdálkodási szükségellátással kapcsolatban felmerült kiadások 

finanszírozása 596,2 millió forint; 
- a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tiszti, 

főtiszti és tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó állományának 2019. évi 
kiegészítő ruházati utánpótlási ellátmányáról szóló 24/2018. (XII. 21.) BM utasítás 
alapján fejezeti kezelésű előirányzatból biztosított forrás 149,9 millió forint; 

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által orvosi és fogorvosi feladatok 
ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása 10,2 millió forint; 

- út a munkaerőpiacra projekthez kapcsolódóan nyújtott támogatások 13,2 millió forint; 
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 

41,0 millió forint; 
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 333,8 millió forint; 
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 128,9 millió forint; 
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 25,7 millió forint. 
 
Eredeti előirányzatként felhalmozási célú támogatások előirányzat nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat 1.404,9 millió forint, a teljesítés 1.057,5 millió forint volt. A befolyt 
bevételek legjelentősebb elemei: 
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 592,8 millió forint; 
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 695,6 millió forint; 
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások 

fedezetére biztosított forrás 9,2 millió forint; 
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 49,8 millió forint; 
- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 

7,3 millió forint. 
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Eredeti előirányzatként felhalmozási bevételek előirányzat nem került tervezésre, a 
módosított előirányzat és a teljesítés 2,6 millió forint volt, amely tárgyi eszközök 
értékesítéséből keletkezett. 
 
Eredeti előirányzatként működési célú átvett pénzeszközök előirányzat nem került 
tervezésre, a módosított előirányzat 30,4 millió forint, a teljesítés szintén 30,4 millió forint. A 
befolyt bevétel legjelentősebb elemei: 
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos 

költségekre biztosított fedezet 9,9 millió forint; 
- A tűzoltó képzés módszertani megújulása Magyarországon ERASMUS projekt 

keretében nyújtott támogatás 8,8 millió forint; 
- a MOL Nyrt. által biztosított 3,3 millió forint támogatás; 
- egyéb adományok (magánszemélyektől, gazdálkodó szervezetektől) ifjúsági, 

sportversenyek, gyakorlatok lebonyolítására nyújtott támogatás 6,3 millió forint. 
 

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek nem volt eredeti előirányzata, a módosított 
előirányzat 302,1 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt.  
A befolyt bevétel legjelentősebb elemei: 
- a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések  

213,9 millió forint; 
- 8 db a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat járműparkjának fejlesztéséhez a Generali 

Biztosító Zrt. által nyújtott 80,0 millió forintos támogatás. 
 
A BM OKF cím 2018. évi költségvetési maradványának teljesülése 29.525,1  millió forint, 
melynek kiemelt előirányzatonkénti megbontása az alábbiak szerint alakult: 

- személyi juttatás 765,4 millió forint 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 295,5 millió forint 
- dologi és egyéb folyó kiadások 3.922,8 millió forint 
- egyéb működési célú kiadások 327,9 millió forint 
- beruházások 22.655,8 millió forint 
- felújítás 1.261,6 millió forint 
- egyéb felhalmozási célú kiadások 296,1 millió forint 

Összesen: 29.525,1 millió forint 
 
A BM OKF cím 2019. december 31-ig fel nem használt 2018. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradványának összege 15.759,0 millió forint volt. 
 
A 2018. évi maradvány a 2018. december havi bérkompenzációnak, a 2018. december havi 
nem rendszeres személyi juttatásoknak, a személyi juttatások kifizetéséhez közvetlenül 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adónak, üzemeltetéssel 
összefüggő kiadásoknak (közüzemi díj, üzemanyag beszerzés, gépjármű karbantartás, bérleti 
díj, stb.), védőfelszerelések és technikai eszközök beszerzésének, informatikai 
eszközbeszerzéseknek, valamint laktanya beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési 
díjaknak, tervezői díjaknak, a 2018. évi migrációval kapcsolatos kiadásoknak, a MoLaRi 
rendszer adatátviteli szolgáltatásának, az NTG végpont kiépítéssel kapcsolatos üzemeltetési 
díjaknak, önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, a 2018. évi 
kéményseprő-ipari tevékenység költségeinek, a 2018. évi tűzátjelzéssel kapcsolatos 
kiadásoknak, a támogatási szerződésekben foglalt visszafizetési kötelezettségeknek, az év 
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végén beérkezett számlák 2019. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének kifizetésére került 
felhasználásra. 
 
A BM OKF 2019. évi maradványa 20.188,5 millió forint volt, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 20.080,2 millió forint, a kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány 108,3 millió forint volt. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult: 

- személyi juttatás 2.096,9 millió forint 
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 1.011,7 millió forint 
- dologi és egyéb folyó kiadások 2.278,0 millió forint 
- egyéb működési célú kiadások 11,1 millió forint 
- beruházások 14.390,2 millió forint 
- felújítások 196,4 millió forint 
- egyéb felhalmozási célú kiadások 95,9 millió forint 

Összesen: 20.080,2 millió forint 
 
A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének okai az 
alábbiak: 
- Generali Biztosító Zrt. adománya, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 

járműparkjának fejlesztésére biztosított összeg (80,0 millió forint), és további 
kisösszegű adományok (3,3 millió forint); 

- a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás közművesítési, 
közút-csatlakozási, és területfeltöltési munkálatok elvégzésére biztosított forrás 31,7 
millió forint; 

- az országos tűz- és hibajelzés fogadó rendszer működtetéséből származó működési 
bevételek, amelyek az országos tűzátjelzést fogadó központ üzemeltetéséhez 
kapcsolódó feladatokat finanszírozzák 18,7 millió forint; 

- munkaügyi központok által meghatározott célra nyújtott támogatások 39,7 millió forint; 
- fordított adózás hatálya alá tartozó, illetve az előleggel kapcsolatos előzetesen 

felszámított általános forgalmi adóösszege 845,3 millió forint; 
- az év végén beérkezett számlák pénzügyi teljesítése 2019. évre áthúzódott 674,0 millió 

forint összegben; 
- a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi 

juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított forrás, amelyre vonatkozóan 
az előirányzat-átcsoportosítást követő 45 napon belül megtörtént a kötelezettségvállalás 
2.522,3 millió forint; 

- az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, európai uniós és 
hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még 
fel nem használt összegek értéke 15.865,2 millió forint. 

 
A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása 
 

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2019. évre 7,6%-kal, 
6.345,4 millió forinttal csökkent. A befektetett eszközök esetében 6,7%-os (3.216,7 millió 
forint), a forgóeszközök esetében 3,0%-os (104,9 millió forint) a növekedés, a pénzeszközök 
esetében 34,1%-os (10.037,5 millió forint) csökkenés, míg a követeléseknél 14,6%-os 
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(438,4 millió forint) növekedés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos 
eszközoldali elszámolások 59,4 millió forintos csökkenése befolyásolta. 
 
Befektetett eszközök 
 
Az immateriális javak könyv szerinti értéke 44,8%-kal azaz 488,5 millió forinttal nőtt.  
 
Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 3,6%-os, azaz  
981,6 millió forintos növekedés következett be 2019. évben.  
 
A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 2,8%-os, azaz  
409,1 millió forintos növekedés történt.  
 
A folyamatban lévő 2020. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 6.248,2 millió forint, 
amely az alábbi főbb elemekből áll: 
- 1.042,7 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás; 
- 94,5 millió forint folyamatban lévő informatikai eszközök beszerzése; 
- 4.990,3 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása; 
- 120,6 millió forint a folyamatban lévő gépjármű felújításhoz kapcsolódó kiadás értéke. 
 
A forgóeszközök állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket 
tartalmazza, amely az előző évi 3.448,9 millió forintról 3.593,8 millió forintra változott, 
amely így 3,0%-os növekedést eredményezett. 
 
Pénzeszközök 
 
A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2019. év végén 9,2 millió forint, a 
költségvetési elszámolási számláké 19.367,8 millió forint volt.  
Az elszámolási számla záró egyenlegének összetevői: 
- előirányzat-felhasználási keretszámla: 3.398,8 millió forint; 
- a Magyar Államkincstárnál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó 

célelszámolási forint- és devizaszámla: 15.876,6 millió forint; 
- OTP Nyrt-nél vezetett lakásépítési számla: 92,4 millió forint. 
 
Követeléseknél a 438,4  millió forint összegű növekedés meghatározó tétele az adott előlegek 
állományának 2019. évi változása. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
A BM OKF a 2019. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást: 
- önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 700,0 millió forint; 
- önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása 141,2 millió forint;  
- önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása 225,0 millió forint; 
- Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület részére nyújtott támogatás 15,0 millió 

forint értékben történt. 
 
A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2019-ben nem folytatott, a BM OKF cím alá tartozó 
költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés. 
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13. cím Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság  
 
Az OIF címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe: 
 

Megnevezés 
Törzskönyvi 
azonosító szám 

Honlap címe 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 722744 www.bevandorlas.hu 
 
A 2019. évi költségvetési törvényben az OIF még Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalként 
(a továbbiakban: BMH) került nevesítésre. A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalról szóló 
361/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
Befogadó Állomás és Közösségi Szállás, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
Őrzött Befogadó Központ 2018. december 31-ével beolvadt a BMH-ba. Ezáltal a cím alá 
2019-ben már csak a BMH tartozott, megszűntek a középirányító szervi jogosultságai. Az 
idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről szóló 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet 
6. §-a alapján a BMH elnevezése 2019. július 1. napján OIF-ra változott, és rendvédelmi 
szervként működött tovább.   
 
Feladatkör, tevékenység 
 
Az OIF szakmai tevékenysége során  
– ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat, 
– idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt 

idegenrendészeti feladatokat; 
– központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi 

hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE 
iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire; 

– menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi 
feladatokat; 

– útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti 
okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek 
kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, 
továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat; 

– ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv jogszabályban meghatározott 
feladatait; 

– végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli 
és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági 
kísérettel történő átszállításokat; 

– kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel; 
– a menekültkénti vagy oltalmazottkénti, valamint a menedékeskénti elismerésüket kérők, 

továbbá a menekültek, az oltalmazottak és a menedékesek (a továbbiakban: 
elhelyezettek) tekintetében a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást 
és ellátást nyújt; 

– gondoskodik az elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről; 
– szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek 

napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló 
életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a 
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vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való 
hozzáférést; 

– együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, 
önkormányzati és civil szervekkel, szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a 
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi 
szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal. 

– az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban 
meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt; 

– biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a vonatkozó jogszabályban 
meghatározottak szerinti egészségügyi ellátás keretében a háziorvosi ellátást, továbbá az 
egyes egészségügyi szakellátásokhoz való hozzáférés lehetőségét; 

– napi 24 órában szociális munkások foglalkoztatásával segítséget, tájékoztatást nyújt az 
elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez 
számukra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz 
és támogatásokhoz való hozzáférésüket, intézkedik a kiskorú gyermekek beiskolázása 
iránt, ellátja a gyermekvédelem terén rá háruló feladatokat, szükség szerint 
közreműködik az elismerését kérő személyek önkéntes hazatérésének ösztönzésében, az 
önkéntes hazatérésre történő pszichés felkészítésükben; 

– biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy számára a szabadidő hasznos 
eltöltésének lehetőségét, közművelődési, sportolási lehetőségek igénybevételét, 
közösségi programokat; 

– biztosítja az őrizetbe vett, elismerését kérő személy szabad vallásgyakorlásához 
szükséges feltételeket; 

– közreműködik a menekültügyi őrizet végrehajtása során a menedékkérőt megillető 
jogok érvényre juttatásában; 

– együttműködik a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettek ellátásában 
közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, 
egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – 
a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal. 

 
A BMH 2019. évi munkatervében – a korábbi évekhez hasonlóan – prioritásként került 
meghatározásra az illegális migrációt akadályozó lépések megtétele mellett a legális migráció 
elősegítése. Ezen kívül – a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben alkalmazandó 
speciális jogszabályi előírások eredményeként 2017 márciusa óta jelentősen lecsökkent 
menekültügyi feladatellátásra tekintettel – elsődleges feladat volt a BMH működési rendjének 
oly módon történő átszervezése, melynek révén a kiemelt kormányzati feladatok ellátása a 
meghatározott elvárások szerint, az ország gazdasági és biztonsági érdekeinek szem előtt 
tartásával végrehajtható. 
 
I.1. Jogszabályalkotás és szervezeti átalakítás területén 
 
Az elmúlt években a menekültügyi feladatok csökkenésével párhuzamosan az 
idegenrendészeti szakterületen tartósan rendkívüli feladatnövekedés volt tapasztalható, így 
indokolttá vált a BMH szervezeti- és létszámtáblázatának módosítása, ezáltal az 
idegenrendészeti és engedélyügyi szakterület szükséges megerősítéséhez a menekültügyi 
szervezetrendszer racionalizálása, a területi szervek menekültügyi szervezeti egységeinek 
megszüntetése és a felszabaduló státuszok átcsoportosítása.  
 
2018-ban a fentiekre tekintettel a kormány döntött a BMH két lépcsős szervezeti 
átalakításáról, amelynek végrehajtása elsődleges feladatként jelent meg 2019-ben. A korábban 
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önálló költségvetési szervként működő befogadó intézmények 2019. január 1-jétől beolvadtak 
a BMH-ba, így a 2019. évben kiemelt feladatot jelentett a szervezeti átalakulásból adódó 
körülményekhez való alkalmazkodás, a befogadó intézmények megfelelő működtetése.  
 
Fentiek mellett a vonatkozó kormányzati döntés értelmében a BMH 2019. július 1. napjától 
rendvédelmi szervvé alakult át és OIF elnevezéssel folytatja tevékenységét. Az átalakítás 
végrehajtásának előkészítése már 2018-ban is kiemelt feladatként jelentkezett, illetve 
alapvetően meghatározta a 2019. évi feladatellátást is.  
 
I.2. Idegenrendészeti szakterület 
 
A legális migrációval kapcsolatos ügyintézési feladatok vonatkozásában további növekedés 
következett be az előző évhez képest (közel 132.000 kérelem), ami engedélyügyi területen a 
180 napon belül 90 napot meghaladó tartózkodással kapcsolatban mintegy 150.000 
kérelemmel kapcsolatos ügyintézést jelent.  
 
2019-ben is prioritásként jelent meg, hogy az OIF támogassa és megkönnyítse azoknak a 
vízummal, tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel történő beutazását, akik a 
gazdaságpolitikai és nemzetpolitikai célkitűzésekkel összhangban lényeges piaci szereplőknek 
tekinthetők Magyarország számára. Kiemelt célkitűzésként került megfogalmazásra továbbá a 
Magyarországgal szomszédos országok állampolgárainak hiányszakmákban történő 
munkavállalás célú beutazásával és tartózkodásával összefüggő feladatok ellátása, a gyors 
ügyintézés és a jogalkalmazói gyakorlat egységének biztosítása. 
 
A hatósági feladatellátás területén kiemelt feladatot jelentett, hogy a 2019. évi jogszabályi és 
strukturális változások alapján, illetve szükség esetén a társhatóságok bevonásával az OIF 
hatékonyabban lépjen fel a jogsértő cselekmények kiszűrése és megelőzése érdekében, 
fokozott ellenőrzést hajtson végre a Magyarországon tartózkodó külföldiek vonatkozásában, 
és következetesen fellépjen az illegálisan beutazó és jogszerűtlenül, vagy visszaélésszerűen 
Magyarországon tartózkodó külföldiekkel szemben. 
 
A 2019. év fontos feladata a BREXIT következtében előálló idegenrendészeti kérdések 
jogszabályi rendezésének elősegítése, a már Magyarországon tartózkodó, valamint az 
átmeneti időszak végéig Magyarországra beutazó és már regisztrált vagy tartózkodási 
okmánnyal rendelkező brit állampolgárok és harmadik ország állampolgárságával rendelkező 
családtagjaik későbbi státuszának rendezése érdekében.  
 
Szintén kiemelt jelentőségű feladat a Paks II beruházással összefüggésben Magyarországra 
érkező külföldiek tartózkodási engedéllyel összefüggő ügyeinek intézése.  
 
I.3. Elektronikus ügyintézés bővítése 
 
Kiemelt feladatként jelent meg az elektronikus közigazgatással szembeni elvárásoknak 
megfelelően az OIF-nál megindítható, illetve lefolytatható eljárásokban az elektronikus 
ügyintézés kereteinek kiterjesztése. Erre tekintettel 2019. január 1-jétől kibővítésre került az 
OIF előtti eljárásokat érintően az elektronikus ügyintézés lehetősége, míg a kiemelt 
foglalkoztató által a munkavállaló meghatalmazása alapján előterjesztett kérelmek esetében 
kötelezővé vált az elektronikus ügyintézési felületen keresztül történő benyújtás. 2019-ben 
több mint 22.000 kérelem került ilyen módon benyújtásra, mintegy 4.000 felhasználó által. Az 
adminisztratív terheknek mind az ügyfelek, mind az OIF oldalán történő csökkentése 
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érdekében kiemelt feladatot jelentett az elektronikus ügyintézési felületet érintő további 
informatikai fejlesztések lehetőségének vizsgálata.  
 
I.4. Menekültügyi szakterület 
 
A menekültügyi szakterületet érintően kiemelkedő feladatot jelentett a Magyarországra 
nehezedő migrációs nyomás kezelése érdekében a tömeges bevándorlás okozta 
válsághelyzetben alkalmazandó szabályok megfelelő alkalmazása, a tranzitzónákban 
tartózkodó menedékkérők kérelmeinek hatékony ügyintézése, a hatósági munkatörvényes, 
szakszerű és humánus végrehajtása. 
A menekültügyi ellátórendszer hatékonyabb működése érdekében, figyelemmel az alacsony 
kihasználtságra 2018. december 31-ével megszüntetésre kerültek a korábban önállóan 
működő és gazdálkodó alárendelt szervek (Befogadó Állomás és Közösségi Szállás, 
Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ). A beolvadással a korábban a befogadó 
intézmények által ellátott feladatok a BMH-hoz kerültek át, amelynek következtében a 
szervezeti rendszert, illetve a feladatellátást racionalizálni kellett. A befogadó 
intézményekben és a tranzitzónákban dolgozók száma csökkentésre került, ugyanakkor 
valamennyi regionális igazgatóságnál ellenőrzési egységek jöttek létre. A beolvadással 
kapcsolatban az alapító és megszüntető okiratok elkészültek, a 2018. évi költségvetési 
beszámoló leadása megtörtént, a beszámolót, és a hozzá kapcsolódó szabályozottságot, a 
bizonylatokat az Állami Számvevőszék a zárszámadás keretében ellenőrizte, 
szabálytalanságot nem állapított meg. A jogutódlást a partner cégek felé jelzésre került, több 
száz szerződés módosítása is megvalósult. 
 
I.5.  Jogalkalmazás egységének biztosítása  
 
Az OIF a beszámolási időszakban nagyfokú figyelmet fordított a szakmai feladatok 
végrehajtása során a jogbiztonság követelményének érvényesítésére, a jogalkalmazás 
egységességének biztosítására.  
 
I.6. Európai uniós feladatok és a nemzetközi együttműködés  
 
Tekintettel az elmúlt évek migrációs trendje miatt indult különböző eljárások kiemelt voltára, 
az OIF aktívan közreműködött a menekültügyi és idegenrendészeti szakterületet érintő, 
különböző nemzetközi és uniós fórumok előtti ügyekben, elsődlegesen a kötelezettségszegési, 
előzetes döntéshozatali eljárásokban, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti 
eljárásokban képviselt magyar álláspont kialakításában.  
 
Komoly figyelmet fordított emellett az OIF a különböző nemzetközi szervezetekkel, más 
európai uniós államok – elsősorban a V4 országok – társhatóságaival migrációs kérdésekben 
történő szorosabb együttműködésre.  
 
Az OIF a BM által kezelt Belügyi Alapok keretében 9 pályázatban látott el tevékenységet, 
amelyből 2019. évben lezárult 1 projekt, további 7 projekt folyamatban van és a következő 
években kerül lezárásra, 1 projekt pedig visszaadásra került, tekintettel arra, hogy a 
meghatározott indikátor paraméterek teljesülése előre látható módon nem fognak teljesülni. 
A BBA támogatásával 3 projekt megvalósítása van folyamatban, 2019. évben lezárásra nem 
került sor. A projektek hazai önrésszel megítélt támogatási összege 453,4 millió forint, ebből 
408,1 millió forint támogatási előleg érkezett 2019. évben, amelyhez 261,3 millió forint 
kifizetés párosult. 
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A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 1 projekt került lezárásra, 
amelynek hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege 143,2 millió forint volt, a 
Felelős Hatóság által jóváhagyott felhasználás 80,3 millió forint, a fennmaradó összeg 62,9 
millió forint 2020. évben került visszafizetésre. 4 projekt megvalósítása jelenleg is 
folyamatban van, ezek hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege összesen 452,8 
millió forint, befolyt támogatási előleg 2019. évben 373,2 millió forint, 2018. évben 34,2 
millió forint, ezekből a 2019. évben felhasznált összeg összesen 45,5 millió forint volt.  
 
I.7. Gazdálkodás és humánerőforrás területén 
 
A működési feltételek biztosítása kapcsán az OIF maradéktalanul eleget tett a költségvetés 
racionális felhasználása, a költségvetési, valamint a takarékossági szempontok szigorú és 
maradéktalan érvényesítése kapcsán megfogalmazott elvárásnak. Az OIF feladatellátásához 
folyamatosan biztosított volt a megfelelő költségvetési támogatás, aminek köszönhetően az 
OIF megőrizte költségvetési egyensúlyát, adósságot nem halmozott fel.  
 
Az előirányzatok alakulása 
 
Az OIF 2019. évi eredeti előirányzata 9.835,9 millió forint kiadási, 9.381,5 millió forint 
támogatási és 454,4 millió forint működési bevétel volt. 
 
A módosított kiadási előirányzat az év végén 13.090,6 millió forint, ez 33,2%-os 
emelkedésnek felel meg. A módosítások jelentős részét teszi ki az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely 3.481,4 millió forint volt.  
Az OIF feladatainak ellátásához a költségvetési források biztosítottak, tartozásállománya, 
kifizetetlen számlája nincs, az állam felé fizetési kötelezettségeinek eleget tett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 10 289,7 9 835,9 9 835,9 13 090,6 10 725,8 104,2% 81,9% 

 ebből: személyi juttatás 4 753,7 5 027,4 5 027,4 5 735,7 5 589,6 117,6% 97,4% 

Bevétel  2 673,8 454,4 454,4 1 331,2 1 330,6 49,8% 99,9% 

Támogatás  8 971,3 9 381,5 9 381,5 8 278,0 8 278,0 92,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

2 126,0 – 0,0 3 481,4 3 481,4 163,7% 100,0% 

Létszám (fő)   1 078 1 016 1 016 1 016 886 82,2% 87,2% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 9 835,9 454,4 9 381,5 5 027,4 1 016 
Módosítások jogcímenként       
 - 1218/2019. (IV. 23.) és 1714/2019. (XII. 
17.) Korm. határozat alapján a 2019. évi 
bérkompenzáció összege (Céltartalékok 
terhére) 

3,1 0,0 3,1 2,6 0 

 - 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat 
alapján 2019. évi védelmi felkészítésre 
forrás biztosítása 

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

 - A minimálbér, garantált bérminimum 
2019. évi emelkedésére biztosított 
többletforrás (Céltartalékok terhére) 

29,0 0,0 29,0 24,3 0 

 - 1316/2019. (V. 30.) Korm. határozat 
alapján rendvédelmi szervvé alakulás 
többletköltségének biztosítása 

527,6 0,0 527,6 449,1 0 

 - 19473/5/2019. PM levél alapján RIASZ-t 
el nem fogadók felmentési költségeinek 
biztosítása 

184,1 0,0 184,1 156,7 0 

 - 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 
alapján hivatásos állomány egyszeri 
juttatása fedezetének biztosítása 

251,5 0,0 251,5 214,0 0 

 - Előirányzat-átcsoportosítás a 
Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások fejezeti kezelésű 
előirányzatra (Idegenrendészeti Szoftver - 
IDR szkrendszer - fejlesztési költségeire) 

-465,7 0,0 -465,7 0,0 0 

 -  Előirányzat-átcsoportosítás BM 
igazgatása részére (Szolgálati járművek 
járműkövetéséhez - E-menetlevél - forrás 
átcsoportosítása) 

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

 - Előirányzat-átcsoportosítás az ORFK és 
az OIF közötti megállapodás alapján 
(használatba adott gépjárművek 
szervízköltsége) 

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

  - Feladatelmaradás miatti átcsoportosítás 
(megtakarítás átcsoportosítása) -1 621,6 0,0 -1 621,6 -617,0 0 

 - Előirányzat-átcsoportosítás az Adyligeti 
Szakgimnázium és az OIF közötti 
megállapodás alapján (képzés költségei)  

-5,7 0,0 -5,7 0,0 0 

  - Előző évi maradvány előirányzatosítása 3 481,4 3 481,4 0,0 909,8 0 
  - Európai uniós és egyéb nemzetközi 
projektekből származó forrás 
(többletbevétel) előirányzatosítása 

804,4 804,4 0,0 93,3 0 

  - Lakáscélú munkáltatói támogatás 
kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása 

17,3 17,3 0,0 0,0 0 

  -  Közhatalmi többletbevétel 
előirányzatosítása 

55,9 55,9 0,0 0,0 0 

 - Működési bevételi lemaradás -3,2 -3,2 0,0 0,0 0 
 - Az Európai Uniós és nemzetközi 
projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű 
előirányzatból biztosított forrás 
előirányzatosítása (EURLO tagdíj 
megtérítés) 

2,4 2,4 0,0 0,0 0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

  - Kiemelt előirányzatok, rovatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -524,5 0 

2019. évi módosított előirányzat 13 090,6 4 812,6 8 278,0 5 735,7 1 016 

 
A személyi juttatások kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 5.027,4 millió forint volt, 
a módosított előirányzat 5.735,7 millió forint, a teljesítés 5.589,6 millió forint, ami 97,5%-os 
teljesítésnek felel meg.  
A rendvédelmi szervvé történő átalakulásról szóló törvénymódosításoknak megfelelően az 
átalakulást megelőzően a 2018. december 31-ig ki nem vett szabadság pénzben megváltásra 
került, ez 112,6 millió forinttal terhelte a Főigazgatóság költségvetését. A 
jogviszonyváltáshoz 72 fő nem járult hozzá, így a jogviszonyukat felmentéssel kellett 
megszüntetni. A felmentésekkel összefüggésben több mint 184,0 millió forint került 
kifizetésre, melyet a központi költségvetés többletforrásként biztosított. Ugyancsak 
többletforrás került biztosításra 527,6 millió forint összegben az átalakulással összefüggő 
béremelésekre is, a többletforrás az OIF 2020. évi költségvetésébe is beépítésre került. 
A 2019. évben túlórára 89,8 millió forint, célfeladatra 114,5 millió forint, helyettesítésre 18,2 
millió forint került kifizetésre a személyi juttatás előirányzat terhére. 
Az év végén a személyi juttatáson keletkezett megtakarítás terhére egyszeri juttatásként 
átlagosan nettó 250.000 forint került kifizetésre az aktív állományban lévők részére, valamint 
a kormányzati döntés alapján a hivatásos állomány bruttó 500.000 forintos egyszeri 
juttatásban is részesült. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 
949,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.168,9 millió forint, a teljesítés 1.116,7 
millió forint (95,5%).  
 
A dologi kiadásokkiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 3.432,7 millió forint volt, a 
módosított előirányzat 2.953,5 millió forint, a teljesítés 2.693,4 millió forint (91,2%). 
Az év során a biztosított előirányzatból került működtetésre az OIF valamennyi objektuma, a 
befogadó intézmények, valamint a menekültellátás a tranzitzónákban.  
A rendvédelmi szervvé való átalakulás kapcsán a dolgozók jogviszonyváltáshoz való 
hozzájárulásról történő nyilatkoztatását követően a Főigazgatóság intézkedett az új szolgálati 
igazolványok, szolgálati jelvények legyártására. Beszerzésre kerültek az új bélyegzők, az 
egységes arculat kialakítása érdekében, a jóváhagyott logó felhasználásával az egységes 
tájékoztató táblák gyártása és kihelyezése is megtörtént. A hivatásos állomány társasági 
ruházattal történő első ellátásával összefüggésben a ruházat legyártásra és kiosztásra került.  
Az állomány képzése érdekében az OIF megállapodásokat kötött az érintett rendészeti 
szakgimnáziumokkal, a beiskolázott állomány részére a képzési költségeket, az utazást, az 
étkezést, igény esetén a szállást az OIF biztosítja. A képzés idejére a gyakorló ruházattal 
történő ellátás biztosított, egyrészt saját beszerzésből, másrészt a szakgimnáziumok 
készletéből, illetve a Készenléti Rendőrségtől is kapott az OIF térítésmentesen jelentős 
mennyiségű ruházatot. 
A rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével, Budapesten, illetve több 
vidéki objektumban is tisztasági festésre, helyenként padlószőnyeg cserére, egyéb szükséges 
épület karbantartásra került sor. A mindennapi irodai, valamint a hatósági munkavégzéshez 
szükséges irodaszerekkel, nyomtatványokkal, tonerekkel, bianco okmányokkal történő ellátás 
zökkenőmentes volt. Az Európai Unió egységes okmányainak (EU egységes formátumú 
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vízumbélyeg, EU egységes formátumú tartózkodási engedély) megújításával összefüggésben 
még az előző évben legyártásra kerültek az új típusú vízumbélyegek, melyből az első okmány 
az uniós határidőt (2019. június 21.) megelőzően kiadásra is került. Az új típusú 
vízumbélyegek biztosítása mind a Rendőrség, mind a KKM részére megtörtént. A 
biometrikus tartózkodási engedély okmányok gyártására a beszerzés eljárás lebonyolítása 
megtörtént, a szerződés 5 éves időtartamra megkötésre került az új típusú okmányok 
gyártására. 
2019. évben az átlagos napi ellátotti létszám 288 fő volt, ebből átlagosan 264 fő volt a 
tranzitzónában elhelyezettek létszáma. A korábbi években az ellátottak 85,0%-a volt a 
tranzitban elhelyezettek aránya, ez az arány 2019. évben 92,0%-ra emelkedett. A befogadó 
intézményekben és a tranzitban elhelyezettek egy főre eső napi kiadása 14.368,- Ft/fő, mely 
az előző évhez képest jelentősen 46,2%-kal csökkent. Ennek oka, hogy egyrészt az 
elhelyezettek fluktuációja csökkent, másrészt jelentősebb készletbeszerzésre ezen a területen a 
2019. évben nem került sor, a meglévő raktári készletek felhasználnálása történt meg. 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat esetében az eredeti előirányzat 20,0 
millió forint volt, a módosított előirányzat 3,2 millió forint a teljesítéssel megegyezően. A 
rendelkezésre álló előirányzatból került biztosításra az elismert oltalmazottak és a nyitott 
intézményben élő menedékkérők részére pénzbeli ellátással az étkeztetés, valamint a higiéniai 
csomag is. 
 
Az egyéb működési célú támogatások eredeti előirányzata 189,6 millió forint volt, a 
módosított előirányzat 799,7 millió forint, a teljesítés 736,8 millió forint (92,0%). A 
rendelkezésre álló előirányzatból került biztosításra egyrészt a tranzitzónákban elhelyezettek 
részére az étkeztetés, másrészt a különböző uniós projektek kapcsán az elszámolások alapján 
visszafizetendő összegek, illetve a konzorciumi partnerek részére járó támogatások fedezete. 
 
A beruházások kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 217,1 millió forint volt, a 
módosított előirányzat 2.429,6 millió forint, a teljesítés 586,1 millió forint. Az eredeti 
előirányzathoz képest a jelentős emelkedést a 2018. évi maradvány előirányzatosítása okozza, 
amely 1.418,5 millió forinttal emelte a beruházásra fordítható keretet, elsősorban az áthúzódó 
szekszárdi és szegedi beruházás miatt. A biztosított előirányzat terhére a szekszárdi 
ügyfélszolgálati iroda bővítésére és tetőtér beépítésre a szerződéskötés megtörtént. Az 
ügyfélszolgálati iroda – kivitelezés alatti – zavartalan működésének érdekében megállapodás 
került megkötésre a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal, hogy az elhelyezés biztosításra 
kerüljön. Az átköltözés május utolsó hetében megtörtént, a megállapodás 2020. március 31-ig 
szól, az ingatlan használatot térítésmentesen biztosítja a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
az OIF részére. . A felújított, kibővített épületbe a bútorok megrendelésre kerültek, azok 
leszállítására a műszaki átadás-átvétel lezárását követően kerülhet sor. 
Szegeden új regionális központ építésének előkészülete zajlik a Dr. Boros József utca 5. szám 
alatt. Az építésre a szerződés megkötésre került 2019. október 28-án, amelynek alapján a 
korábban felújított épület mellé, egy új 2.350 m²-es irodaépület és ügyfélszolgálat építése fog 
megkezdődni a 2020. évben. A szerződés értéke 1,7 milliárd forint, a szerződésben rögzített 
határidő 470 nap, tehát várhatóan 2021. februárban elkészül az új objektum, ezáltal a jelenlegi 
bérlemény helyett egy korszerű épületben tudja majd az OIF fogadni az ügyfeleket. 
A gépjárműpark egy részének amortizációs cseréje miatt az OIF kezdeményezte a gépjármű 
beszerzési tilalom alóli mentesítést, melyet meg is kapott, ennek eredményeként 20 db 
személygépjármű beszerzése indult el, a szállítás 2020 februárjában megtörtént. A tavalyi 
évben vásárolt elektromos autók beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, ezért a 
beszámolási időszakban – figyelemmel a környezettudatosságra – egy tisztán elektromos 
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haszongépjármű beszerzése is megtörtént, annak érdekében, hogy a nagyobb mennyiségű 
iratokat, anyagokat a főváros területén belül ezzel lehessen szállítani. A haszongépjármű 
rendszerbe állítása szintén 2020 februárjában megtörtént. 
Az informatikai területen is jelentős fejlesztési igények jelentkeztek. Szakmai igényként 
fogalmazódott meg a jelenleg használt, 2002 óta működő Tartózkodási és Letelepedési 
Rendszer (IDR) lecserélése. Az új rendszer kifejlesztésére a műszaki elvárások alapján a 
2019. évi fejlesztés költségigény 465,7 millió forint, melyre a fedezet az OIF 2019. évi 
költségvetéséből a BM Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű 
előirányzatára átcsoportosításra került. Az új rendszer bevezetése a tervek szerint szakaszosan 
fog megvalósulni, a várható befejezés, teljes körű átállás 2021-ben fog megtörténni.  
  
Az OIF költségvetési bevételi eredeti előirányzata 454,4 millió forint (400,0 millió forint 
közhatalmi bevétel, és 54,4 millió forint működési bevétel), a módosított előirányzata 1.331,2 
millió forint (737,3 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, 59,6 
millió forint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 455,8 millió forint 
közhatalmi bevétel, 51,2 millió forint működési bevétel, 10,0 millió forint működési célú 
pénzeszköz átvétel az unióból, és 17,3 millió forint a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és 
vásárlási kölcsön visszatérült összege) a teljesítés 1.330,6 millió forint volt. A bevételek ilyen 
mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és 
felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg az OIF.  
 
A követelésállomány közel 37,0%-kal (188,9 millió forinttal) csökkent. A költségvetési évben 
esedékes követelések 74,0 millió forinttal nőttek, a költségvetési évet követően esedékes 
követelések azonos szinten maradtak az előző évhez képest, a követelés jellegű sajátos 
elszámolások viszont jelentősen, közel 94,0%-kal csökkentek. Az OIF behajthatatlan 
követelést nem írt le, értékvesztést a 2019. évben nem számolt el, azonban az előző 
időszakban elszámolt értékvesztésből 4,3 millió forint visszaírása történt meg.  
 
A 2018. évi maradvány 3.481,4 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással 
terhelt. A maradvány fedezetet nyújtott az áthúzódó szállítói számlák kifizetésére, a befogadó 
intézmények önállóságának megszüntetésével összefüggésben felmerült felmentések esetében 
a felmentési időre járó bér, a végkielégítés, illetve a szabadságmegváltás kiegyenlítésére, az 
ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokkal együtt, valamint az OIF 2019. július 1-
jei rendvédelmi szervvé alakulásával összefüggésben az előző évek ki nem vett 
szabadságainak törvény szerinti kifizetésére. A maradvány egy jelentős része beruházási 
maradvány, mely teljes egészében fedezetet nyújt a szekszárdi ingatlan bővítésére (a 
kivitelezés folyamatban), illetve a szegedi új ingatlan beruházás kivitelezési költségeinek 
nagy részére is. 
 
A 2019. évi maradvány 2.364,2 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással 
terhelt. Ebből 105,4 millió forint a hivatásos állomány részére 2019. decemberben biztosított 
egyszeri juttatás áthúzódó adó és járulék vonzata, 559,5 millió forint az uniós projektekre 
biztosított forrás, melynek felhasználása átnyúlik a következő évre, 7,5 millió forint az 5 db e-
Golf gépjármű beszerzésből még ki nem egyenlített rész, 1.691,8 millió forint a szegedi 
ingatlan beruházás fedezete. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
Az OIF mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 11,5%-kal csökkent (12.472,8 millió 
forintról 11.038,6 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 876,4 millió 
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forinttal csökkent, melynek oka, hogy a kiskunhalasi menekültügyi őrzött befogadó központ – 
teljes berendezésével együtt – a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
vagyonkezelésébe került átadásra. Az átadott ingatlan értéke bruttó 3 200,0 millió forint, az 
ingóságok (konténerek, fektetési anyagok, bútorok stb., összesen 6.916 db eszköz, illetve 
készlet) bruttó értéke 328,1 millió forint. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
főkapitányság részére 5 db konténer (2 db iroda, 2 db szaniter, 1 db raktár konténer), a 
Készenléti Rendőrség részére 94 db konténer (91 db irodai és 3 db raktár konténer) 
térítésmentes átadása is megtörtént.  
Növekedett ugyanakkor a forgóeszközök nettó értéke 151,2 millió forinttal, melynek oka, 
hogy jelentős készletbeszerzéseket hajtott végre a Főigazgatóság, melynek raktári kiadása 
még nem történt meg.  
 
Az OIF vállalkozási tevékenységet nem folytatott, állampapírt nem vásárolt, alapítványt, 
közalapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban részesedése nem volt. 
 
A dolgozók részére a 2019. évben lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési kamatmentes 
kölcsön nem került megítélésre. 
 
Európai uniós támogatásból megvalósított projektek 
 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében elnyert és lezárult projekt (az MMIA 
2014-2020-as pénzügyi keretéből): 
 
−−−− MMIA-1.1.10/5-2018-00001 - „A tranzitzónában nyújtott szolgáltatások fejlesztése II”  

 
A projekt rövid leírása:  

A jogelőd BMH, a Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ, valamint a Befogadó Állomás és 
Közösségi Szállás által konzorciumi partnerségben megvalósított projekt célja a 
tranzitzónákban nyújtott szállítási- és humánerőforrás kapacitások fejlesztése, valamint 
eszközök beszerzése a kommunikációs lehetőségek bővítésére. 
 
A projekt főbb pénzügyi adatai:      adatok forintban 
Projekt támogatási összege: 143.174.847,-Ft 
Kötelezettségvállalások összege: 65.988.048,-Ft 
Támogatási előleg (2018. évben befolyt): 128.857.362,-Ft 
Összes kifizetés (2018. és 2019. évben együttesen): 65.988.048,-Ft 
Maradvány visszafizetés: 62.869.314,-Ft 

 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében elnyert projektek (az MMIA 2014-
2020-as pénzügyi keretéből) 
 
−−−− MMIA-1.1.6/5-2018-00001 - „Menekültügyi, interkulturális és angol nyelvi képzések 

hivatali munkatársak számára”  
 

A projekt rövid leírása:  
A projekt célja a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárokkal kapcsolatba kerülő menekültügyi ügyintézők szakmai kompetenciájának és 
interkulturális képességeinek, valamint a szociális-, ellátási feladatokat végző munkatársak 
angol nyelvtudásának fejlesztése. 
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A projekt főbb pénzügyi adatai:      adatok forintban 
Projekt támogatási összege: 26.253.814,-Ft 
Kötelezettségvállalások összege : 5.096.186,-Ft 
Támogatási előleg: 23.628.432,-Ft 
Összes kifizetés: 5.096.186,-Ft 

 
−−−− MMIA-1.2.2/5-2018-00001 - „Az ország-információs szolgáltatások fejlesztése 

előfizetéssel, tanulmánnyal, konferenciával”  
 

A projekt rövid leírása:  
A projekt megvalósításával nemzetközi adatbázisokból nyert információkkal, származási 
országinformációs tanulmánnyal, továbbá egy nemzetközi konferencián keresztül, releváns 
európai tapasztalatokkal, jó gyakorlatokkal fejlesztjük, bővítjük a menekültügyi eljárás során 
nyújtott országinformációs szolgáltatások színvonalát. 
 
A projekt főbb pénzügyi adatai:      adatok forintban 
Projekt támogatási összege: 16.865.787,-Ft 
Kötelezettségvállalások összege: 3.862.501,-Ft 
Támogatási előleg: 15.179.208,-Ft 
Összes kifizetés: 3.862.501,-Ft 

 
−−−− MMIA-1.1.9/5-2018-00001 - „A nemzeti menekültügyi nyilvántartás korszerűsítése”  
 
A projekt rövid leírása: 
A projekt célja a menekültügyi nyilvántartó rendszer korszerűsítése annak érdekében, hogy 
megfeleljen az utóbbi években gyakorta meg-változott menedékjogi jogszabályi 
környezetének, valamint a rendszer egyidejű továbbfejlesztése a hatékonyabb működés 
érdekében. 
 
A projekt főbb pénzügyi adatai:      adatok forintban 
Projekt támogatási összege: 38.026.695,-Ft 
Kötelezettségvállalások összege: 320.045,-Ft 
Támogatási előleg (2018. évi pénzügyi teljesítés): 34.224.025,-Ft 
Összes kifizetés: 320.045,-Ft 

 
−−−−  MMIA-1.1.10/6-2019-00001 - „ A tranzitzónában nyújtott szolgáltatások fejlesztése 

III.” 
 
A projekt rövid leírása:  
Az OIF által megvalósított projekt célja a tranzitzónában nyújtott szállítási- és 
humánerőforrás kapacitások fejlesztése, valamint előtetők, eszközök és készletek beszerzése a 
tranzitzónában történő ellátás színvonalának növelése érdekében. 
 
A projekt főbb pénzügyi adatai:      adatok forintban 
Projekt támogatási összege: 371.606.789,-Ft 
Kötelezettségvállalások összege: 36.236.486,-Ft 
Támogatási előleg: 334.446.110,-Ft 
Összes kifizetés: 36.236.486,-Ft 
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A BBA keretében elnyert projektek (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből) 
 
− BBA-1.3.2/5-2018-00002 - „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói 

elsődleges szűrő tevékenységgel II.” 
 

A projekt rövid leírása:  
A vízumtanácsadók kihelyezése az OIF migrációs szakkonzuli és korábbi bevándorlási 
összekötőtiszti hálózatának kiterjesztéseként kerül megvalósításra. Célja, hogy szakképzett 
munkatársaink szakértelmükkel, tapasztalatukkal támogassák a magyar és más tagállami 
külképviseletek schengeni vízumkiadó tevékenységét. 
 
 A projekt főbb pénzügyi adatai:      adatok forintban 
Projekt támogatási összege: 324.856.032,-Ft 
Kötelezettségvállalások összege: 261.258.199,-Ft 
Támogatási előleg: 292.370.429,-Ft 
Összes kifizetés: 261.258.199,-Ft 

 
− BBA-1.1.2/5-2018-00001 - „VIS informatikai hardverkörnyezetének megújítása”  

 
A projekt rövid leírása:  
A Vízum Információs Rendszer (VIS) és VISMail nemzeti oldali szolgáltatásokat biztosító 
hardvereszközök fejlesztése. 
 
A projekt főbb pénzügyi adatai:      adatok forintban 
Projekt támogatási összege: 66.246.629,-Ft 
Kötelezettségvállalások összege: 2.449,-Ft 
Támogatási előleg: 59.621.966,-Ft 
Összes kifizetés: 2.449,-Ft 
 
− BBA-2.6.3//-2019-00001 - „EES és a kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a 

határigazgatás területén”  
 

A projekt rövid leírása:  
Az EES fő céljai a határforgalom-ellenőrzés hatékonyságának fokozása, a tagállamok 
területére be-utazás feltételei ellenőrzésének elősegítése, a túltartózkodó személyek 
azonosításának és felderítésének lehetővé tétele; hozzájárulás a terrorista bűncselekmények 
vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához. 
 
A projekt főbb pénzügyi adatai:      adatok forintban 
Projekt támogatási összege: 62.314.005,-Ft 
Kötelezettségvállalások összege: 0,-Ft 
Támogatási előleg: 56.082.605,-Ft 
Összes kifizetés: 0,-Ft 
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16. cím Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 
 
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 840516 
Honlapjának címe: www.tef.gov.hu 
 
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) 2019. augusztus 1-jei 
hatállyal, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi 
hivatalként működő, gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervként 
került létrehozásra a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes 
kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak 
átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján.  
 
A TEF az alaptevékenysége keretében ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, 
területi módszertani és kutatási feladatait. A TEF társadalmi felzárkózási célú hazai és európai 
uniós finanszírozású programokat valósít meg. Közreműködik a társadalmi felzárkózási, 
esélyteremtési célú hazai, uniós és más nemzetközi finanszírozású programok szakmai 
előkészítésében, egyeztetésében. A gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, 
felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja a 
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, 
az ezt célzó, közneveléssel összefüggő, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, 
szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat. Továbbá elősegíti a 
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és 
társadalmi integrációját, részt vesz a köznevelési ágazattal együttműködve a korai 
iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében. 
A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében elősegíti képzésüket, 
foglalkoztathatóságuk növelését. Ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, 
kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával és e 
személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat. 
 
A TEF képzőként részt vesz a megyei kormányhivatalok által finanszírozott GINOP, TOP 
képzések (GINOP-5.1.1-15-2015-00001, GINOP-5.2.1-14-2015-00001, GINOP-5.2.1-14-
2015-00002, GINOP-6.1.1-15-2015-00001, GINOP-6.1.2-15-2015-00001, TOP-5.1.1-15-
BS1-2016-00001, TOP-6.8.2-15-BC1-2016-00001) lebonyolításában. A képzésben 
résztvevőknek megélhetési támogatást nyújt. A területi hátrányok csökkentése, az 
esélyteremtés fejlesztése érdekében támogatja a települési önkormányzatokat a helyi 
esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, 
működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét és nyilvántartja az 
esélyegyenlőségi programokat. Működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot, 
szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járások és települések részére a fejlesztésre 
meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós 
finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez, képzési és 
módszertani tevékenysége keretében társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges 
tananyagokat fejleszt, kiadványokat szerkeszt. Gondoskodik a társadalmi felzárkózás 
területén igényként felmerülő – és egyéb módon meg nem valósuló – képzésekről, 
továbbképzésekről, székhelyén és telephelyein vizsgáztat és a vizsgáztatáshoz kapcsolódó 
tevékenységet folytat, jogszabályban meghatározott esetekben módszertani szakértőként jár el 
a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos 
hatósági ügyekben. Kiemelt figyelemmel kíséri a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait és 
szakmai módszertani támogatást nyújt azokhoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő 
szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint 
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ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz 
kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat, illetve ellátja a szociális gazdaság 
típusú tevékenységek módszertani támogatását és elősegíti annak hazai szabályozási 
környezetének fejlesztését, továbbá társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket 
dolgoz ki. 
 
A TEF ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről 
szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján finanszírozott Biztos 
Kezdet Gyerekházak előirányzat és a Tanoda Program előirányzat pályáztatásával, 
finanszírozásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A finanszírozási feladatokon túl 
feladatkörébe tartoznak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 
24.) Korm. rendelet 20. § c) bekezdése szerinti, Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda 
Program szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódó szakértői feladatok.  
A TEF ellátja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjával, illetve a munkaerő-piaci 
hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó 
képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal összefüggő 
feladatokat. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, 
szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel, a 
területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, 
továbbá a területileg illetékes kamarával a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése, 
a képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése, a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási 
feltételek javítása, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
A TEF eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az év közbeni módosítások során a kiadási 
előirányzat 6.282,1 millió forintra módosult a társadalmi felzárkózási feladatok átvétele 
következtében, amelyből 5.179,3 millió forint a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. 
mellékletében szereplő 6 európai uniós forrásból finanszírozott, megvalósítás alatt álló 
kiemelt projekt és további 44 önkormányzati konzorciumban megvalósuló projektek (EFOP-
1.6.2. és EFOP-1.6.3. projektek) átvett maradványösszege.  
 
A kiadások fedezetét 1.033,7 millió forint összegű költségvetési támogatás, és 5.248,4 millió 
forint összegű bevétel biztosította. A TEF költségvetési létszáma 183 fő vot, az átlagos 
statisztikai állományi létszáma pedig 172 fő. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 0,0 0,0 6 282,1 2 359,4 - 37,6% 

 ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 2 872,0 983,6 - 34,2% 

Bevétel  0,0 0,0 0,0 5 248,4 5 248,4 - 100,0% 

Támogatás  0,0 0,0 0,0 1 033,7 1 033,7 - 100,0% 

Létszám (fő)   0,0 0,0 0,0 183 172 - 94,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
Módosítások jogcímenként       
- EMMI-BM-SZGYF-TEF közötti 
megállapodás, az 1427/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat alapján társadalmi 
felzárkózással kapcsolatos alapfeladatok 
ellátására fedezet biztosítása) 

848,6 0,0 848,6 365,9 183 

- EMMI-BM-SZGYF-TEF közötti 
megállapodás az 1427/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat alapján (társadalmi 
felzárkózás hazai és európai uniós 
programjaival kapcsolatos uniós források 
maradványának átvétele) 

5 179,3 5 179,3  2 359,6  

- EMMI-BM-SZGYF-TEF közötti 
megállapodás az 1427/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat alapján (az átadást 
megelőző jogviszony megszüntetése miatt 
kifizetett végkielégítés térítése) 

4,9 4,9  4,2  

- EMMI-BM-SZGYF-TEF közötti 
megállapodás a Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság létrehozásáról szóló 
1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 
alapján (a  Tanoda program fejezeti 
kezelésű előirányzatok kezelésével 
kapcsolatos feladatokkal összefüggő kezelői 
díj biztosítása) 

36,2  36,2 30,8  

- Fejezeti tartalékból működőképesség 
finanszírozására (37 fő központosított 
álláshelyen foglalkoztatott nem EU-s 
projektból finanszírozott munkavállaló bére, 
új szervezeti struktúra kialakításával 
összefüggő kiadások fedezete) 

148,9  148,9 141,4  

- BM-TEF közötti támogatói okirat (12 fő 
projektkoordinátor kiadásainak fedezetére) 
(Fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

26,2 26,2  15,6  

- Bevétel előirányzatosítása  38,0 38,0  14,0  
- Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

   -59,5  

2019. évi módosított előirányzat 6 282,1 5 248,4 1 033,7 2 872,0 183 

 
Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi módosítások növelték:  
− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 

társadalmi felzárkózással összefüggő átvett feladatokhoz kapcsolódóan 365,9 millió 
forint személyi juttatás és 61,4 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó; 

− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 
társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvett feladatokkal 
összefüggésben 2.359,6 millió forint személyi juttatás és 410,3 millió forint 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 
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− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Tanoda 
program fejezeti kezelésű előirányzat kezelésével kapcsolatos feladatokkal 
összefüggésben 30,8 millió forint személyi juttatás és 5,4 millió forint munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján az átadást 
megelőzően megszűnt jogviszony miatt kifizetett végkielégítés SZGYF általi 
megtérítése 4,2 millió forint személyi juttatás és 0,7 millió forint munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

− Fejezeti tartalék terhére a működőképesség finanszírozásához, 37 fő központosított 
álláshelyen foglalkoztatott nem EU-s projektből finanszírozott munkavállaló bérének 
fedezete 141,4 millió forint személyi juttatás és 2,5 millió forint munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

− BM-TEF közötti támogatói okirat alapján 12 fő projektkoordinátor kiadásainak 
fedezetére 15,6 millió forint személyi juttatás és 2,9 millió forint munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó; 

− többletbevétel előirányzatosítása 14,0 millió forint személyi juttatás és 3,8 millió forint 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. 

 
A személyi juttatások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben 
végrehajtott átcsoportosítás csökkentette 59,5 millió forint összeggel, a munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 15,1 millió forint összeggel növelte. 
A személyi juttatások 983,6 millió forintban, a munkaadóikat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 170,8 millió forintban realizálódott.  
A módosított előirányzathoz képest elmaradás jelentkezik, ennek oka az európai uniós 
projektek kifizetésének ütemezése, tekintettel arra, hogy több éves projektek esetén a 
kifizetések egy része realizálódott csak 2019. évben. A módosított előirányzat összegéből az 
alaptevékenységet érintő előirányzat összege 571,9 millió forint volt, melyből 564,9 millió 
forint teljesült (98,8%). Az intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások 
eredményeképpen az uniós projektek személyi juttatásainak előirányzata 2.359,6 millió forint 
volt, amelyből 2019. évben 418,7 millió forint teljesült (18,2%). 
 
A dologi kiadások év végi módosított előirányzata 1.012,9 millió forint. A dologi 
kiadásoknál az előirányzat növekedést az alábbi módosítások eredményezték: 
− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 

társadalmi felzárkózással összefüggő átvett feladatokhoz kapcsolódóan 421,3 millió 
forint, 

− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 
társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvett feladatokkal 
összefüggésben 651,2 millió forint,  

− BM-TEF közötti támogatói okirat alapján 12 fő projektkoordinátor kiadásainak 
fedezetére 1,5 millió forint, 

− többletbevétel előirányzatosítása 20,2 millió forint. 
 
A dologi kiadások előirányzatát a kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben 
végrehajtott átcsoportosítások 81,3 millió forint összeggel csökkentette. 
2019. évben a dologi kiadások vonatkozásában 308,5 millió forint kifizetés történt, amely a 
módosított előirányzat 30,5%-a. A teljesítés elmaradását eredményezte továbbá az uniós 
projektek miatti több éves kifizetési ütemezés. 
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Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a módosított előirányzat 524,1 millió forint, amely a 
társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvett feladatokkal 
összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP 1.6.2., a VEKOP 7.1.4. (Szegregált 
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal), valamit az EFOP-3.7.1 („Aktívan a 
tudásért”) projektek iskolarendszeren kívüli képzésében résztvevők támogatását biztosítja.  
2019. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai vonatkozásában 85,5 millió forint kifizetés 
történt, melyből 75,7 millió forint az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projekt terhére 
teljesült, 9,8 millió forint pedig a TEF foglalkozást elősegítő képzéseinek költsége. 
 
Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 1.198,1 millió forint, amely teljes 
egészében a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvett 
feladatokkal összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP 1.1.2. (Nő az esély - képzés 
és foglalkoztatás), az EFOP 1.3.2. (Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése), valamint az EFOP 
1.6.2.  (Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal) projektek egyéb 
működési célú támogatásainak biztosítását biztosítja. 
2019. évben az egyéb működési célú kiadások vonatkozásában 752,4 millió forint kifizetés 
történt az EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás projekt terhére. 
 
A beruházások év végi módosított előirányzata 172,4 millió forint az alábbi módosítások 
alapján: 
− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 

társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvett feladatokkal 
összefüggésben 36,0 millió forint; 

− Fejezeti tartalék terhére a működőképesség finanszírozásához, az új szervezeti struktúra 
kialakításával kapcsolatos kiadások fedezetére 5,0 millió forint; 

− BM-TEF közötti támogatói okirat alapján 12 fő projektkoordinátor kiadásainak 
fedezetére 6,2 millió forint; 

− kiemelt előirányzatok között, intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás 125,2 
millió forint. 

 
A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 58,1 millió forint volt, amely a 
rendelkezésre álló források 33,7%-a. Így került sor többek között akkumulátorok, a működést 
biztosító eszközök, berendezések (vízforralók, kávéfőzők, hűtőszekrények, konyhai eszközök, 
bútorok, műszaki cikkek, mobiltelefonok, informatikai eszközök, iratmegsemmisítők) 
beszerzésére, melyekre az évközi előirányzat módosítások biztosítottak forrást. 
 
A felújítások kiemelt előirányzaton a módosított előirányzat 0,5 millió forint, amely a 
társadalmi felzárkózással összefüggő átvett feladatokhoz kapcsolódóan keletkezett. A 2019. 
évben a módosított előirányzat teljes összegben felhasználásra került a zalaszentlászlói 
épületben kazán és csőradiátorok felújítására. 
 
A TEF bevételének módosított előirányzata 5.248,4 millió forint, amely a társadalmi 
felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvételhez kapcsolódik, illetve a befolyt 
működési bevételből keletkezett. 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzata 5.168,2 
millió forint, amelyet az alábbi módosítások eredményeztek: 
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− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 
társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvett feladatokkal 
összefüggésben 5.143,3 millió forint; 

− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján az átadást 
megelőzően megszűnt jogviszony miatt kifizetett végkielégítés SZGYF általi 
megtérítése 4,9 millió forint; 

− BM-TEF közötti támogatói okirat alapján 12 fő projektkoordinátor kiadásainak fedezete 
20,0 millió forint. 

 
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől módosított előirányzata 42,2 
millió forint, amely az alábbi módosításokhoz kapcsolódik: 
− EMMI-BM-SZGYF-TEF között létrejött költségvetési megállapodás alapján a 

társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos átvett feladatokkal 
összefüggésben 36,0 millió forint; 

− BM-TEF közötti támogatói okirat alapján 12 fő projektkoordinátor kiadásainak fedezete 
6,2 millió forint. 

 
A működési bevételek kiemelt előirányzaton 38,0 millió forint többletbevétel 
előirányzatosítása történt. A többletbevétel a szolgáltatások ellenértéke és a közvetített 
szolgáltatások ellenértéke jogcímeken a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegítő 
képzések szolgáltatási díjaiból, az egyéb működési bevétel jogcímen a tb. kifizetőhelyi 
költségtérítésekből keletkezett. 
 
A 2019. évi követelésállomány 12,8 millió forint, amely jellemzően terembérleti díjak, 
képzésekhez kapcsolódó szolgáltatási díjakhoz kapcsolódik. A pénzügyileg nem teljesült 
követelések tekintetében fizetési felszólítás került kiküldésre a partnerek részére, melynek 
eredményeképpen a követelések jelentős része, mintegy 8,6 millió forint a 2020. év elején 
kiegyenlítésre került. A fennmaradó követelések esetében ismételt fizetési felszólítás került 
kiküldésre.  
 
A TEF 2019. augusztus 1-jén alakult, így 2018. évi maradvánnyal nem rendelkezik. 
 
A TEF 2019. évben keletkezett maradványa 3.922,7 millió forint volt, amelyből 3.693,9 
millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány pedig 228,8 millió forintot tett ki. 
A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a hazai és az európai uniós projektek 
finanszírozására kapott előlegek fel nem használt része. A kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány befizetése a költségvetési beszámoló pénzügyi jóváhagyását követően megtörtént 
a Központi Maradványelszámolási Alap részére. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
Az EMMI-SZGYF-BM-TEF közötti költségvetési megállapodás alapján leltározást követően 
kerültek átvételre a jogelőd szervezettől tárgyi eszközök, gépek, berendezések, járművek.  
 
A TEF a társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok ellátásához mintegy 79 db 
gépjárművet és 34 db épületet vett át országosan. Az ingatlanok felújításra, illetve 
karbantartásra szorulnak. Az épületek vagyonvédelmét a TEF őrző-védő szolgálatok útján 
biztosította.  
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Tekintettel arra, hogy a TEF év közben jött létre, bázis év adataival nem rendelkezik. A TEF 
vagyonában a megalakulást követően növekedés az immateriális javak és a tárgyi eszközök 
állományában mutatható ki mintegy 58,0 millió forint értékben. Az immateriális javak 
változása összesen nettó 0,8 millió forint, mely szoftverek beszerzéséből ered. Informatikai 
eszközök és mobiltelefonok beszerzésére nettó 12,6 millió forintot fordított. Beszerzésre 
kerültek továbbá  egyéb tárgyi eszközök is nettó 32,3 millió forint értékben (bútorok 28,2 
millió forint, konyhai eszközök nettó 1,1 millió forint és egyéb, működést biztosító eszközök 
3,0 millió forint). A kapcsolódó forgalmi adó 12,3 millió forint. 
A TEF 2019. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal 
kapcsolatos bevétele nem keletkezett. 
 
 
17. cím: Vízügyi Igazgatóságok 
 
A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, 
honlapjának címe: 
 

Megnevezés 
Törzskönyvi 

azonosító szám 
Honlap címe 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 796017 http://www.ovf.hu 

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308373 http://www.eduvizig.hu 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 308384 http://www.kdvvizig.hu 

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 308395 http://www.aduvizig.hu 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308405 http://www.kdtvizig.hu 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308416 http://www.ddvizig.hu 
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 308427 http://www.nyuduvizig.hu 
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308438 http://www.fetivizig.hu 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 308449 http://www.evizig.hu 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 308450 http://www.tivizig.hu 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308461 http://www.kotivizig.hu 

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308472 http://www.ativizig.hu 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 308483 http://www.kovizig.hu 

 
A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41/A. § (1) bekezdése alapján az OVF, 
mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (a 
továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Korm. rendelet 41/B. 
§ (1) bekezdése szerint az OVF – mint a VKKI-ból különválással létrejövő szervezet – a 
VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz 
kapcsolódó jogviszonyok tekintetében. 
 
Feladatkör, tevékenység 
 
A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök: 
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− véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 
területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék 
területrendezési tervét; 

− közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok 
végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok 
ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben; 

− gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú 
vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának 
megteremtéséről; 

− gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról; 
− vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, 

üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a 
Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez 
szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott 
egyéb adatokat; 

− együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, 
továbbá a vízitársulatokkal; 

− ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú 
vagyontárgyak tekintetében; 

− fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami 
tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és 
fejlesztésükről; 

− végzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, 
mederfenntartását, partvédelmét; 

− ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések 
megvalósításával összefüggő feladatokat; 

− ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését; 
− ellátják a Start-munka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási 

feladatokat; 
− ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét; 
− ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat; 
− szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok 

végrehajtását. 
 

A Vízügyi Igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok 
 
Nemzeti Vízstratégia kidolgozása 
 
A kormány a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának 
elrendeléséről szóló 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozatával rendelte el a Nemzeti 
vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozását, majd az EU 2014-2020. közötti 
programozási időszak stratégiai céljaihoz, illetve a hazai fejlesztési elképzelésekhez 
kapcsolódva az 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozatában jóváhagyta a Kvassay Jenő Terv 
(a továbbiakban: KJT) elkészítésének és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának 
támogatását szolgáló KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú projektjavaslatot. 
A fenti határozatok nyomán és a források rendelkezésre állásával a terv 2015-2016-ban 
elkészült.  
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A KJT a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú 
intézkedési terve. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. 
rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia. Célja a társadalom és a víz viszonyának a 
feltárására támaszkodva intézkedések megfogalmazása, hogy 
− a világot fenyegető vízválságot hazánk elkerülhesse, annak már mutatkozó jelei ellen 

időben megtehesse a szükséges intézkedéseket, 
− őrizzük meg a vizet a jövő nemzedékek számára, mert az élet mással nem pótolható 

feltétele és a gazdaság erőforrása,  
− hatékonyan éljünk a kínálkozó előnyeivel,   
− kellő biztonságban legyünk fenyegető káraitól. 
A KJT megalkotása a fenti célokkal összhangban a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a 
vízhasználatok (beleértve az ivóvízellátást, az ipari és öntözési célú vízkivételeket, az 
ökológiai vízigényeket) fenntartását és szükség szerinti növelését, továbbá a vizek többletéből 
vagy hiányából eredő káros hatásainak csökkentését, megelőzésének biztosítását szolgálja.  
A KJT az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU szabályozásra, a már elkészített egyéb 
stratégiákra, tervekre, programokra épül. Ezek között egyik alapdokumentum az Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK). Az OFTK-ban 
megfogalmazva a 2014-2020. tervezési ciklus célja „a fenntartható, magas hozzáadott értékű 
termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés”. A vízgazdálkodásnak a 
KJT szerinti fő célja, ennek a növekedésnek az elősegítése a fenntartható gazdaságtámogató 
vízgazdálkodás eszközeivel, összhangban a korszerű klimatológiai és ökológiai 
felismerésekkel.  
A vízügyi ágazat a szakmai tevékenységét a 2017. évben elfogadott Nemzeti Vízstratégiában 
meghatározott fő irányok mentén, az ágazati célkitűzések figyelembevételével végezte. Az 
elfogadásról szóló Intézkedési Tervben meghatározott feladatok teljesítése 2019-ben 
folytatódott. 
 
Árvízvédekezés 
 
Magyarország árvízvédelmi rendszerének folyamatos fejlődésének köszönhetően a 2019. évi 
adatok szerint az I. rendű és állami tulajdonú árvízvédelmi védvonalak hossza 4.425 km 
hosszúságú. Az árvízvédelmi fővédvonal teljes hosszából közel 19 km árvízvédelmi 
fal/parapetfal, illetve 201 km magaspart. Az állami kezelésű fővédvonalakon felül 
önkormányzati kezelésben 254 km árvízvédelmi védvonal segít az árvizek elleni 
védekezésben. 
 
a) Jogszabály szerinti magasságra (Mértékadó árvízszint) történő elsőrendű árvízvédelmi 

töltések fejlesztése  
 
A 2013. évi rendkívüli Dunai árhullám levonulása rávilágított, hogy szükséges a korábbi 
mértékadó árvízszint (MÁSZ) felülvizsgálata. A MÁSZ felülvizsgálat eredményei 
egyértelműen jelzik, hogy az árvízvédelmi rendszer tartalékai a legtöbb folyószakaszon 
kimerültek, mind magassági és keresztmetszeti értelemben, ezért jelentős fejlesztésekre van 
szükség. A védvonalak rendeletben meghatározott értékre történő kiépítésére jelenleg 7 
projekt fut a Tisza-völgyben. Mind a Felső-Tisza-, mind pedig az Alsó-Tisza-vidéken az 
építési munkálatok több helyszínen folynak, illetve részben már megvalósultak. 2018. évben 
megkezdődtek a töltésfejlesztési munkálatok a Hármas-Körösön, valamint az árvízvédelmi 
infrastruktúra különböző elemeinek építése a Közép-Tiszai töltésfejlesztés projektben. Az 
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idén megkezdődött a tervezés a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén, a Zagyva 
menti töltésfejlesztési projekt keretében is. 
 
b) Tisza üzemirányítás  
 
A projekt fő célkitűzése a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében megépült és 
az építésre előirányzott árapasztó tározók szinkronizált üzemirányítási modelljének és 
üzemelési módszertanának, szabályzatainak, forgatókönyveinek kidolgozása.  Az árapasztó 
tározók igénybevételét illetve azok rendszerének üzemirányítási feltételeit közgazdasági 
eszközökkel támogatni, alátámasztani szükséges.  
Az árvizes szakágazati célok között szerepel az árvízi tározók összehangolt előrejelzési, 
hatáselemzési, hidrológiai-, hidraulikai modellezési rendszerének kidolgozása. 
 
c) Árvízi Kockázatkezelési projekt 
 
Az EU 2007-ben elfogadta az árvízkockázatok kezeléséről szóló irányelvet (2007/60/EK 
irányelv az árvízi kockázatok felméréséről értékeléséről és kezeléséről, továbbiakban: EU 
Árvízi Irányelv), amelyhez Magyarország is csatlakozott. A követelmények végrehajtása – a 
KEOP árvízkockázat-kezelési konstrukció keretében – három fázisban (módszertani, 
előkészítő munkák; előzetes kockázatbecslés és az országos veszélytérképezéshez szükséges 
adatok beszerzése; az országos veszélytérképek, a kockázati térképek és a stratégiai 
kockázatkezelési tervek készítése) valósult meg, amellyel az EU Árvízi Irányelv 
követelményei határidőre teljesültek. 
A vízügyi ágazat célkitűzése volt, hogy az Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati 
terv projekt keretében készített árvízi elöntési- és veszélytérképek elérhetőek legyenek a 
statikus dokumentációk mellett dinamikus és interaktív formában is. 
Az interneten keresztül elérhető interaktív térkép (http://geoportal.vizugy.hu/elontes/) 
elsősorban az árvízi kockázatkezelés legfőbb eredményeit mutatja be, a közérthetőségre 
törekedve. Egyrészt tájékoztatást ad az ország ártéri öblözeteinek elöntéssel veszélyeztetett 
területeiről, másrészt segítségével becsülhető, hogy ezeken a területeken az árvizek milyen 
nagyságú kárt okozhatnak. 
Felmérésre és értékelésre kerültek a lakosság igényei, melynek alapján az elmúlt évben 
felülvizsgálatra és megújításra került az interaktív elöntési térkép honlapi megjelenése. A cél 
az, hogy a lakosságot minél szélesebb körben lehessen tájékoztatni a különböző 
valószínűségű árvizek elöntési mértékéről egy egyszerű és könnyen áttekinthető tartalmi 
megjelenéssel. 
 
d) Nagyvízi Mederkezelési Tervek projekt 
 
A folyók medrében lezajló negatív folyamatok az árvízi szintek emelkedésén túl, az 
árvízvédelmi létesítmények biztonságának folyamatos csökkenéséhez vezettek. Ez a tény, 
valamint az árvízvédelmi töltések további emelésének exponenciálisan növekvő költségei 
szükségessé tették az árvíz helyének, a nagyvízi medernek a stabilizálását, további 
romlásának megakadályozását. Az árvizek biztonságos levezetése érdekében speciális 
hidrodinamikai modellezési eljárás segítségével optimalizálható a nagyvízi mederben az 
árvízlevezetés és a gazdasági, valamint lakossági tevékenység. A kidolgozott modellezési 
eljárás és az ezek alapján meghatározott intézkedések lehetővé teszik, hogy a nagyvízi meder 
fenntartottsága, levezető képessége stabilizálódjon, elkerülve az árvízszintek további 
emelkedését.  
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A Nagyvízi Mederkezelési Tervek 67 folyószakaszra készültek el. Összességében 3.000 km 
hosszban, 3.000 km2 területre kiterjedően. A tervekben meghatározásra kerültek az árvíz 
szempontjából elsődleges, másodlagos és átmeneti levezető sávok, valamint az áramlási 
holtterek. A 67 nagyvízi mederkezelési tervet megalapozó tervdokumentáció alapján, a 
nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv 
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 1. § 9. pontjában foglaltaknak 
megfelelően elkészült a 12 miniszteri rendelet-tervezet.  
 
A rendelet-tervezetek elkészítését a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 13. §-ban – folyók 
nagyvízi medrére vonatkozó kezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 
szabályok – előirányzott tevékenységei előzték meg. 
 
Az Árvízi Kockázatkezelési Terv végrehajtásához tartozó nem szerkezeti intézkedések 
egyikeként elkészültek a nagyvízi mederkezelési tervek. A miniszteri rendelet kihirdetése még 
nem történt meg, emiatt tárgyi projektben a legutolsó státusz óta nincsen változás. 
 
A Nagyvízi Mederkezelési Tervben szereplő partvonalak újra kijelölésének szükségességét az 
hozta meg, hogy a vízügyi igazgatóságokon a korábbiak során a műszaki kijelölés nem vagy 
nem egységesen történt meg. A műszaki kijelöléshez elkészített útmutató a 2015-ben 
elkészült „Nagyvízi mederkezelési tervezési segédlet” és a tervezés tapasztalatait felhasználva 
készült el, amelyet a vízügyi igazgatóságok 2017 októberében kaptak meg. Az útmutatóban 
szereplő műszaki módszerek és elvek alapján pedig a vízügyi igazgatóságok már egységesen 
tudták elvégezni a partvonalak műszaki kijelöléseit. A folyók partvonalának kijelölése nem 
egyszeri feladat, a kijelölt partvonalakat rendszeresen felül kell vizsgálni, mivel a folyók, 
vízfolyások térbeli helyzete és medrének alakja folyamatosan változik. 
 
Folyógazdálkodás 
 
Az 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat a magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és 
hátterének megteremtésével kapcsolatos program elindításáról és az 527/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletnek a magyarországi 
nyaralóhajózás hátterének megteremtésével és a pilot programmal összefüggő módosításáról 
alapján elindult a program bevezetése. 
 
A program területe a Közép- és Felső-Tisza, a Bodrog, illetve később a Keleti Főcsatornán 
kijelölt mintaterület. A program megvalósításának elsőhelyi felelőse (eredetileg a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium) a Kerékpározásért és az Aktív Kikapcsolódásért Felelős 
Kormánybiztos. Kedvezményezettje a MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (MAHART Zrt.). 
 
Az OVF támogató együttműködéssel több vízügyi szakértői javaslatot adott, illetve 
felméréseket és adatszolgáltatásokat biztosított a kormánybiztos és a MAHART Zrt. részére. 
Többek között a pilot projekt területi kiterjedésének meghatározása, alkalmazható 
hajóméretek, hajózási feltételek, a vízügyi ágazatot érintő fejlesztések és azok forrásigényei, 
illetve a nyaralóhajózást érintő, tervezett vízügyi fejlesztések, valamint EU-s projektek 
keretében a hajózási akadályok, mederkeresztezések számbavételét (folyami nagyműtárgyak, 
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híd, köteles komp, meder feletti-, meder alatti keresztezések, vízkivételek, vízbevezetések, 
stb.). 
 
A program megvalósítása a MAHART Zrt., illetve megbízottja a K&K Mérnökiroda (kikötők 
tervezése) az érintett vízügyi igazgatóságok bevonásával megkezdődött a kikötőhelyek 
számba vétele, egyes szakaszok helyszíni bejárása, a tervezés, illetve engedélyeztetés 
folyamata. A program első ütemének legfontosabb fejlesztése a Kisköre báziskikötő, a 
Jászsági Főcsatorna torkolatában, parti fogadó épület, és téli tárolók, karbantartó épületek 
létesítése. A Hatósági engedélyek kiadása a Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési 
Főosztály, Kikötői Osztály részéről folyamatban vannak. 
 
Vízminőségi kárelhárítás 
 
a) PET Kupa: Az OVF a PET Kupa palack kutató- és gyűjtő akció szervezőivel 
együttműködési megállapodást kötött. Ennek keretében a PET Kupa előkészítésében, 
lebonyolításában a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság alaptábor, kísérő hajó, 
hulladékkonténerek, présgép biztosításával vett részt. A partnerek az esemény 
kommunikációjában is együttműködtek. 
 
b) PET projekt: Az 1519/2018. (X. 17.) Korm. határozat alapján megkezdődött a Felső-Tiszán 
a szomszédos, felvízi országokból érkező kommunális hulladék eltávolítását célzó projekt. A 
projekt keretében úszóműves kivezetéssel 4 helyszínen valósul meg a beavatkozás. 
Valamennyi kiviteli terv jogerős, a szükséges vízi jármű átalakítások előkészítése folyik. A 
szükséges gép-, eszköz közbeszerzési eljárások a szükséges dokumentumok időben történő 
feltöltésével megkezdődtek. A mintegy 1.300,0 millió forint költségű, és teljes mértékben 
hazai finanszírozású projekt feladatok 2019 júliusáig befejeződtek. 
 
Belvízvédekezés 
 
2019. május 20 - 2019. június 8. között májusban a Tisza felső vízgyűjtőjére a sokéves területi 
csapadékátlag több mint 100-200%-a esett. A Bodrog vízgyűjtőjén esett a legkevesebb 
csapadék területi átlagban 123,9 mm, de ez is a sokéves havi területi átlagcsapadék 163,0%-a 
volt. Legtöbb csapadék a Felső-Tisza vízrendszerben esett 182,5 mm ez a sokéves adott havi 
átlag 208,0%-nak felelt meg. 
Június ban a hónap közepéig a Felső-Tiszán és a Maroson haladta meg a lehullott csapadék 
mennyisége a sokéves halmozott területi csapadékátlagot. 
A Tisza felső szakaszán Tiszabecsnél és Vásárosnaménynál is 1 db nagyobb és 2 db kisebb 
árhullám alakult ki. Ezek az árhullámok a Tokaj alatti szakaszon utolérték egymást, és 
Tiszafüred alatt már csak egy árhullám alakult ki  
Májusban a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjére 158,8 mm csapadék hullott, amely a sokéves átlag 
(68,1 mm) 233,0%-a.  Júniusban 15-ig 23,7 mm csapadék esett, amely a sokéves átlag (64,1 
mm) 30,0%-a. A Zagyva-Tarna rendszerben a csapadékos időjárás következtében a Zagyvai 
ágon egy nagyobb és 3 db kisebb árhullám vonult le. 
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területére májusban 123,6 mm csapadék hullott, 
ami a sokéves májusi csapadék több mint kétszerese (52,5 mm) 235,0%-a volt. Eddig az év 
legcsapadékosabb hónapja május volt. Június 17-ig 22.9 mm csapadék esett, ami a sokéves 
júniusi csapadék (22,9 mm) 34,0%-a. 
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Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén belvízvédelmi készültség elrendelése vált 
szükségessé, amely keretében a szivattyútelepek I., illetve II. fokú belvízvédelmi készültség 
mellett végezték az érintett belvízöblözetek mentesítését. 
Az igazgatóság működési területén átmeneti szünetekkel az alábbi belvízvédekezési 
időszakok voltak érvényben: 
− 2019. május 22-től 2019. június 17-ig, 
− 2019. június 24-től 2019. július 1-ig, 
− 2019. november 12-től 2019. november 15-ig, 
 
Belvízvédelmi szakaszokon végzett tevékenység: szivattyúzás, uszadék eltávolítása, 
vízkormányzás. 
 
Mezőgazdasági vízszolgáltatás, öntözés 
 
a) Mezőgazdasági vízszolgáltatás 
 
A kormány állami feladatnak tekinti az öntözéses gazdálkodás elterjesztésének, célszerű 
fejlesztésének, a vízkészletek védelmének és hasznosításának ügyét, a vízhiányos időszakban 
kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldását, 2019. évben is prioritással kezelte az 
öntözéshez kapcsolódó feladatokat. 
Az öntözési idény megkezdése előtt, a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek 
üzemeltetésre történő felkészítése megtörtént. A vízügyi igazgatóságok és más vízszolgáltató 
szervezetek az OVF által jóváhagyott költségkalkuláció, és fajlagos vízszolgáltatási díjak 
alapján megkötötték a szolgáltatási szerződéseket a vízhasználókkal; az OVF iránymutatása 
szerint az igazgatóságok havonta jelentést tettek a vízszolgáltatás adatairól és üzemeltetési 
tapasztalatairól. A 2019. évi vízszolgáltatási idényre bejelentett vízigények alapján a 
mezőgazdasági vízszolgáltatás folyamatosan történt. 
Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját 
kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. 2019-ben a mezőgazdasági 
vízszolgáltatásért fizetendő alapdíj 70,0%-át vállalta át, azonban az előző évekhez képest 
nagy változás, hogy a változó díj összegét 2019. január 1-jétől a központi költségvetés nem 
biztosítja. 
 
b) Magyarország Öntözésfejlesztési Stratégiája tervezetének elkészítése 
 
Az Öntözésfejlesztési Stratégia megalkotásáról szóló 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat [a 
továbbiakban: 1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat] rendelkezéseinek teljesítésében a BM 
koordinálásával és összefogásával több minisztérium, a feladat előkészítésében és 
végrehajtásában az OVF és területi szervei a vízügyi igazgatóságok is részt vettek. Az 
1744/2017. (X. 17.) Korm. határozat a BM-hez rendelt 3. és 5. pontban meghatározott 
feladatait a vízügyi igazgatóságok az OVF irányításával határidőre elvégezték, megvizsgálták 
az öntözési célú víztározási lehetőségeket, meghatározták a víz visszatartását, tározását 
szolgáló lehetséges területeket, szakmai stratégia keretében meghatározták a hatékony 
öntözéses gazdálkodás elterjesztéséhez szükséges jelenlegi és távlati öntözésfejlesztés 
infrastrukturális és vízkészlet-gazdálkodási lehetőségeket. Az 1744/2017. (X. 17.) Korm. 
határozat 6. pontjában meghatározott Öntözésfejlesztési Stratégia tervezetét az OVF a 
VIZITERV Environ Kft. közreműködésével elkészítette és a BM-hez benyújtotta. 
A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 1426/2018. (IX. 
10.) Korm. határozatban foglalt feladatok alapján az OVF a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
vízigény-felmérés eredményeinek felhasználásával, a vízügyi igazgatóságok 
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együttműködésével elkészítette az öntözésfejlesztésre javasolt fejlesztési területek listáját, 
elsősorban az öntözési célt szolgáló meglévő rendszerek bővítésével, javaslatot tett az 
öntözési célt szolgáló fejlesztések és az ahhoz kapcsolódó vízvisszatartási fejlesztések 
megvalósításának sorrendjére, ütemezésére, valamint finanszírozási igényére. A javaslati listát 
az Agrárminisztériummal történt többszörös egyeztetést követően átdolgozta, véglegesítette.  
Az OVF területi igazgatási szervek bevonásával felmérte az öntözési célra felhasználható, 
meglévő rendszerek eredményes működtetését gátló infrastrukturális, eszköz és 
humánerőforrás-hiányt, és a hiány megszüntetésére ütemezett javaslatot készített. A vízügyi 
igazgatási szervezethez rendelt végrehajtást és annak eredményeit a belügyminiszter és az 
agrárminiszter feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásáról szóló előterjesztés tartalmazza.    
 
c) Operatív aszály- és vízhiánykezelő rendszer 
 
A 2016-ban megkezdett fejlesztés részeként 2018-ban 25 db monitoring állomás került 
telepítésre, így jelenleg 47 monitoring állomással működik az OVF által elindított Operatív 
Aszály- és Vízhiánykezelő Rendszer. A vízügy folyamatosan számítja az egész ország 
területére a meteorológiai paraméterekből képzett HDI0 és HDIS (hőségnapok számával és 
csapadékmentes időszak hosszával kiegészített index) aszályindexeket, illetve a monitoring 
állomásokra a talajnedvességet is figyelembe vevő HDI indexet. A mért és számított adatok 
megjelenítését és közzétételét egy nyilvános és egy vízügyi szakértői weblap segíti. A 
rendszer 2018-tól 10 napos előrejelzéssel egészült ki. 
2018. év elején kijelölésre kerültek a vízhiány védelmi körzetek, melyekre azok aszályindex 
területi átlagai alapján lesz elrendelhető a vízhiányos állapot, fokozati rendszerben, illetve 
megtehetők a szükséges vízgazdálkodási beavatkozások. Az öntözési idény alatt a vízügyi 
igazgatóságok vízhiány védelmi körzetenként, hetente elkészítették vízhiányjelentéseiket.  
Intézményi beszerzés keretében készült el a vízhiány védelmi mintaterv, amely alapul szolgál 
majd az igazgatóságok tervezési tevékenységéhez. Az igazgatóságok bevonásával 
megkezdődött a vízhiányvédelmi terv, illetve a jogszabályi környezet kialakítása. 
 
d) Társulati és önkormányzati kezelésű vízilétesítmények 
 
2014. január 1-jétől a kormányhivatali és társulati kezelésű művek átvétele kapcsán a vízügyi 
igazgatóságok 24.880 db vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelmet nyújtottak be az 
illetékes járási földhivatalokhoz, mely a kapcsolódó, ismert helyrajzi számok 94,3%-a. A 
benyújtott kérelmek 94,2%-a már bejegyzésre került, 5,6%-át elutasították, mivel azok nem 
feleltek meg a törvényi előírásnak, 0,2%-ban pedig folyamatban van a földhivatali eljárás.  
83 társulatból 80 társulattal kezdődtek meg a tárgyalások a műszaki átadás-átvételi 
megállapodások aláírására, 62 társulattal kötötték meg a vízügyi igazgatóságok a teljes 
átadandó vagyoni körre vonatkozóan az átadás-átvételi megállapodást.  
 
Az elmúlt években rendelkezésre álló forrásokból végrehajtott munkák eredményeként a sík- 
és dombvidéki medrekben a lefolyási viszonyok javultak, az előző évhez képest hosszabb 
meder szakaszokon történt kaszálás és iszapolás.  
 
A gépi eszközök alkalmazása, illetve a közfoglalkoztatási program következtében a 
vízfolyások vízszállító képessége az elmúlt évekhez képest tovább javult.  
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Vízrajz – vízjelzés 
 
A vízrajzi tevékenység egységes szabályozással, irányítással, mérési- és feldolgozási 
eszközháttérrel működik. A vízrajzi monitoring hálózat üzemeltetését – több mint 8.000 
mérőhely – a Vízügyi Igazgatóságok végzik, ehhez OVF szakmai koordinációt biztosít. 
 
A 2016 augusztusában megkezdett aszálymonitoring rendszer (DWMS - Drought and Water 
Scarcity Management System – Operatív Aszály- és Vízhiány Kezelő Rendszer) kialakítását, 
bővítése 2019. évben tovább folytatódott. A monitoring rendszer bővítésének következő 
üteme során a hálózat további állomásokkal bővült, így a rendszer mind a 12 Igazgatóság 
összesen már 48 állomással üzemel. Elkészült az aszály térinformatikai alapú elemzését 
biztosító felület következő fázisa, melynek segítségével már az igazgatóságok el tudják látni a 
rendszeres aszállyal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségüket. Elkészült továbbá az 
aszálymonitoring rendszer nyilvános honlapja is, mely átfogó tájékoztatást ad a rendszerben 
megfigyelt adatokról és az aszály aktuális állapotáról. Az aszálymonitoring rendszerben az 
eszközök, a központi szoftver és a honlap üzemszerűen, gyakorlatilag csak minimális, 
gyorsan elhárítható hibákkal működik, így már most is és várhatóan a jövőben is nagyban 
segíti majd a vízhiány előrejelzését, és az ellene történő megelőző védekezést. 
 
Ismét kiadásra került a szakágazat egyik legjelentősebb kiadványa, a Vízrajzi Évkönyv 2015. 
évi kötete. Ezzel egyidejűleg megkezdődött a 2016. évi kötet szerkesztése is. A kiadvány után 
idén is nagy érdeklődés volt tapasztalható, ugyanis a legutolsó kötet 2006-ban jelent meg. 
 
A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosítószámú, regionális vízügyi, geoinformatikai és 
monitoring központ létrehozása (VIZGEO) című projekt keretében még 2015-ben történt 
fejlesztések a vízrajzi szakterületet nagymértékben érintették. A projekt vízrajzi 
alrendszerének üzemeltetését és eseti javításait az idei év során is kiemelt figyelem kísérte.  
 
A VKI-kompatibilis monitoring pályázat (KEHOP 1.1.0) az idei év szeptemberében jogerősen 
is elindult. A projektben 1.440,0 millió forint értékű vízrajzi állomás, eszköz és módszertan-
fejlesztés valósul meg. Elsőként a monitoring hálózatok optimalizációja, illetve a korábban 
említett szoftver továbbfejlesztési projektelem indult el.   
 
Az idei évben valamennyi igazgatóság és az OVF is sikeres külső auditon esett át, melynek 
keretében bevezetésre került az ágazatban az új ISO 9001:2015 szabvány. Az új szabványban 
a kockázatértékelésre helyeződik nagyobb hangsúly. 
 
Folyamatban van a dinamikus vízkészlet gazdálkodási modellezés megvalósítása. Az első 
körben kijelölt 12 nagymodell terület modellezése 2018 júniusában sikerrel lezárult. A 
modellezés eredménye a legtöbb vízgyűjtő területen a célként kitűzött 20,0%-os hibahatáron 
belül megközelíti a mért adatokat. A második körben újabb 12 nagymodell terület került 
kijelölésre, amelyekre a modellek várhatóan 2019 januárjáig elkészültek, így összesen 24 
nagymodell terület – kijelölt vízgyűjtő terület közel negyede – készült el. 
 
Az elkészült modellek eredményeinek megjelenítését támogató felület tervezése és adatbázis 
hátterének megvalósítása tovább folytatódott, várhatóan 2019 tavaszáig lezárult a megjelenítő 
felület technikai hátterének megteremtése. Ennek eredményeképpen lehetőség nyílik a 
modellezett vízgyűjtőterület aktuális – hidrológiai tényezőket figyelembe vevő – 
vízkészletének meghatározására egy adott időpontban. 
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Térinformatikai adatbázisok átalakítása: Az év elején áttekintésre került a térinformatikai 
adatok köre, nagy hangsúlyt fektetve a már adatbázis szinten működő ArcSDE adatokra. 
Részletes tervezés után kialakításra kerültek az új adatbázisok, melyek a felmerülő 
térinformatikai adatokkal kapcsolatos minden tevékenységet kielégítenek. Az első időszakban 
megtörtént ezek alapfeltöltése is, majd az év folyamán a folyamatos bővítések. Lehetőség van 
a térinformatikai adatok karbantartására, az arra jogosult felhasználóknak. Úgyszintén 
lehetőség van kizárólag olvasási joggal hozzáférni a hiteles adatokhoz, lekérdezéseket 
végezni, térképeket készíteni az adatokból.  
 
Danube stream projekt: Létrejött egy országos adatbázis, amiből elő lehet állítani a különböző 
portálokra (D4D-portal, PannonRIS portal, DanubeFIS portal) a hajózási információs 
térképeket elektronikus és nyomtatható formátumban. Az adatbázis tartalmazza az 
igazgatóságok által évente frissített kitűzési tervek adatait – bóják, hajóút poligon, kikötő- és 
veszteglőhelyek, parti jelek – valamint a hajózáshoz szükséges egyéb információkat, 
mélységsávokat, hídnyílás adatokat gázlók és szűkületek információit, a veszélyes helyeket, 
és a hajóút egyéb információit, folyam hektométer adatot, illetve RIS indexet (ez a műtárgyak 
és a hajóút meghatározására szolgáló egyedi azonosító, amit az OVF generál meghatározott 
szabvány alapján). 
 
Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodási szakterület 
 
A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai: 
− 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok 

ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási és vízminőség- védelmi feladatok); 
− felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, 

összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával vízminőségi 
adatbázisok fejlesztésének szakmai felügyelete, adatszolgáltatás teljesítése az OKIR-
ból; 

− „A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program” c. költségvetési 
soron rendelkezésre álló 400,0 millió forint biztosítja, hogy a vízügyi igazgatási szervek 
olyan többletfeladatokat tudjanak ellátni, amelyek szükségesek a VGT2 
végrehajtásához. A támogatás a VGT2 olyan intézkedéseinek végrehajtására szolgál, 
amelyek nem tartoznak a vízügyi, vízvédelmi állami igazgatási alapfeladatokhoz, de a 
vizek jó állapotának elérése érdekében szükségesek. A költségvetési forrásból többek 
között a víztestek minősítése megbízhatóságának módszertani fejlesztése, terhelés–hatás 
vizsgálatok, modellezés és adatbázis fejlesztése, útmutatók, tájékoztatók készítése, 
valamint szabályozás módosításának megalapozása történik; 

− az AM-mel együttműködésben részt vettek az igazgatóságok a Nitrát Irányelvben, 
valamint a növényvédő szerek fenntartható használatáról szóló direktívában előírt 
feltételek teljesítésére, illetve az agrárium versenyképességének megőrzésére alakult 
munkacsoportok tevékenységében; 

− a Vízügyi Információs Rendszer (VIZIR) és Országos Környezetvédelmi Információs 
Rendszer (OKIR) felszíni és felszín alatt vízkészlet mennyiségi és vízminőségi 
moduljaival kapcsolatos feladatok ellátása különös tekintettel az elmúlt évben történt 
fejlesztést követő tesztelések, javítások és továbbfejlesztések, üzembe helyezéssel járó 
koordinátori, rendszergazdai feladatok ellátása és felhasználói (vízügyi igazgatóságok, 
BM OKF, kormányhivatalok regionális laboratóriumok és Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat) felé folyamatos rendelkezésre állás, szakmai segítségnyújtás voltak. 
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A kormányhivatalok regionális laboratóriumai BM alá történő átszervezéséhez szakértői 
anyag készítése; 

− részvétel az EU Bizottság VKI végrehajtásával kapcsolatos munkacsoportjainak 
munkájában. Kiemelten foglalkoztak a VKI felülvizsgálatával, a VKI 4.4 és 4.5 
mentesség 2027. utáni alkalmazásával, az ökológiai állapottal/potenciállal 
kapcsolatosan a tápanyag és a hidromorfológiai terhelésekkel, valamint az Árvízi 
Irányelv és a VKI összehangolásával;  

− az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok közül a vízre meghatározott célkitűzéssel 
kapcsolatos indikátorok teljesülésének vizsgálata; 

− a kutak engedélyezése, vagy bejelentés nélkül történő ügyintézésének hatásvizsgálata, a 
különböző megoldási javaslatok véleményezése; 

− a szakterület projektekben való részvétele: 
− KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 azonosítószámú „A Dunántúli-középhegységi 

karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés 
modellezése” című projekt szakmai irányítása; 

− LIFE integrált projekt előkészítése a meder fenntartási feladatok VKI szerinti 
felülvizsgálatára, módszertani útmutatók elkészítésére, valamint bekapcsolódtunk a 
BM-ÖKI LIFE éghajlat-változási projektjébe; 

− CE2020 transznacionális program PROLINE projekt szakmai feladatainak ellátása; 
− DRS transznacionális program JOINTISZA projektben a WP3 és WP4 szakmai 

feladatok végrehajtása; 
− adatszolgáltatások az ICPDR, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek és egyéb 

nemzetközi szervezetek részére; 
− szakértői közreműködés az EU Bizottság, illetve az ICPDR által működtetett 

munkacsoportokban;  
− a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok szakmai bizottságai tevékenységének támogatása, 

az Országos Vízgazdálkodási Tanács rendszeres tájékoztatása a VGT végrehajtásának 
előrehaladásáról, valamint havi jelentés készítése BM-nek. 

 
Vízvédelem és Víziközmű 
 
A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik:  
− a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel (Irányelv) kapcsolatos 

feladatok teljesítése. Közreműködés a nemzeti szennyvízprogram (Program) 
felülvizsgálatával, végrehajtásával összefüggő feladatok koordinálásában, a jelentések 
megalapozásában; 

− a nemzeti szennyvízprogram (Program) Irányelv 17. cikke szerinti előírt kétévenkénti 
felülvizsgálata (a szennyvízelvezetési agglomerációk 3., 4. és 5. cikk szerinti 
megfelelőségének vizsgálata, esetleges fejlesztési igények számbavétele) megtörtént, az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség EIONET CDR (Reportnet) felületére feltöltésre 
került; 

− az Irányelv 16. cikke szerinti Tájékoztató kiadvány összeállítása (szöveges és táblázatos 
szakmai anyag térinformatikai megoldásokkal, ábrákkal, grafikonokkal); a kiadvány 
szintén feltöltésre került az EIONET CDR (Reportnet) felületére, valamint közzétételre 
került a kormányportálon, valamint az OVF honlapon; 

− az Irányelv 15. cikkéhez kapcsolódóan a magyarországi szennyvíztisztító telepek 
kibocsátásával összefüggő EU részletes adatszolgáltatási kérdőív bizottsági 
előírásoknak megfelelő, az ún. UWWTD jelentés kidolgozása, majd feltöltése az 
EIONET CDR (Reportnet) felületre;   
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− a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek 
felülvizsgálata, hiánypótlási felhívások összeállítása, döntési javaslatok előkészítése 
(2018-ben 105 db intézkedés történt), tájékoztatók, jelentések készítése, igazolások 
kiküldése, fejlesztési igényekkel kapcsolatos megkeresések kezelése, stb.; 

− a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Településsoros Jegyzék és Tájékoztató 
Jegyzék kapcsán koordinációs feladatvégzés, a 2017. tárgyévi jegyzékek felterjesztése;  

− a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE), a Településsoros-online 
Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE), és a Települési Szennyvíz Információs 
Rendszer (TESZIR) működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási 
feladatok koordinálása. A Víziközmű Feldolgozó Alkalmazás (VFA) elkészítése, 
amellyel megújult felületen elvégezhető a TESZIR adatok érvényesítése, valamint a 
VKONLINE rendszerrel kapcsolatos egyes adminisztrációs feladatok ellátása. A felület 
kialakítása a korábbi TESZIR felhasználása során tett igazgatósági észrevételek, 
javaslatok alapján vált szükségessé.  

 
Informatika és Adattár 
 
Az alaptevékenységek keretében az alábbi feladatok valósultak meg: 
− az e-ügyintézés területén, az irányítói elvárásoknak megfelelően, jelentős előrelépés 

történt; 
− a Kormányzati érkeztető rendszer (KÉR), illetve Hivatali Kapu rendszer kiterjesztésre 

került az OVF – vízügyi igazgatóságok kommunikációra, ennek megfelelően a belső 
papíralapú iratmozgás minimálisra csökkent; 

− a Posta Hibrid szolgáltatás informatikai és jogi feltételei a teljes ágazat vonatkozásában 
megvalósultak, a Magyar Posta Zrt.-vel a kapcsolódó szerződés megkötésre került. 
Jelenleg a validáció sikeresen lebonyolódott. 2018. évben a szolgáltatást teljes körűvé 
vált a vízügyi ágazatban; 

− az elektronikus ügyintézés utasításban meghatározott feladatainak (e-Papír, 
digitalizálás) informatikai és szabályozási feltételei megvalósultak. 

 
Informatikai projektek: 
− a korábbi kiemelt jelentőségő GEOINFO projekt fenntartási időszaka folyamatban van, 

a szükséges támogatási szerződések közbeszerzései lebonyolításra kerültek; 
− a VIZEK projektben elkészült a fejlesztést meghatározó követelményspecifikáció, a 

logikai és a fizikai rendszerterv Főigazgatóságot érintő, illetve az integrációs változata. 
− a 2018. január 1-jétől bevezetésre került objektumazonosításhoz az eljárásrend és az 

ügyfélszolgálati ügymenet kialakításra került;  
− az informatikai menedzsment, és IT minőségbiztosítás szintjén részvétel a KEHOP-

1.1.0-15-2016-00002. azonosító jelű, A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring 
vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, projektben.  

 
Projekt tevékenységek 
 
A 2014-2020-as támogatási időszak állami vízgazdálkodási fejlesztései az ország teljes 
területét lefedik. A beruházások földrajzi elhelyezkedése alapján, az OVF önállóan, illetve a 
területileg illetékes vízügyi igazgatóságokkal közös konzorciumi formában pályázik a 
vízgazdálkodási feladatok megvalósítására. 
A projektek kiemelt kiválasztási eljárásrendnek megfelelően nevesítésre kerültek „a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 
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megállapításáról” szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK). A 
hatályos ÉFK-val összhangban az OVF önállóan, a vízügyi igazgatóságokkal alkotott 
konzorciumban összesen 50 db projektet megvalósítását folytatta 2019-ben 291.040,0 millió 
forint értékben. 
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 1. „A 
klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” c. prioritásán belül az alábbi konstrukciók 
felhívásaira kerültek benyújtásra támogatási kérelmek: 
 
− KEHOP 1.1.0: Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és 

tudásbázisok fejlesztése (6 db projekt, összesen 9.100,0 millió forint értékben, az OVF 
konzorciumi partnerként részt vesz továbbá a 2.900,0 millió forint értékű Katasztrófa-
kockázatértékelési rendszer című projekt megvalósításában);   

− KEHOP 1.2.0: Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és 
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (az OVF konzorciumi partnere a 
Klímabarát Települések Szövetségének a 680,0 millió forint értékű Klímastratégia 
kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás című projekt megvalósításában);   

− KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása 
(18 db projekt, összesen 94.110,0 millió forint értékben); 

− KEHOP 1.3.1: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása – 
szakaszolt projektek (2 db projekt, összesen 10.440,0 millió forint értékben); 

− KEHOP 1.4.0: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása (16 db 
projekt, összesen 153.460,0 millió forint értékben); 

− KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (6 db 
projekt, összesen 13.080,0 millió forint értékben); 

− KEHOP 3.3.0: Szennyezett területek kármentesítése (1 db projekt, 6.350,0 millió forint 
értékben). 

 
Az ütemtervek alapján a legtöbb projekt kivitelezési munkái 2020. év végéig lezárulnak. 
 
Közgyűjteményi feladatok 
 
A Duna Múzeum célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti 
emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán, természettudományos és 
műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás 
különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem 
iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az 
egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását. A múzeum gyűjteményei: tárgyi 
gyűjtemény, dokumentumgyűjtemény, tematikus gyűjtemény, műszaki dokumentációs 
gyűjtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűjtemény, könyvgyűjtemény, 
térképgyűjtemény, képeslapgyűjtemény, érem- és kisplasztika gyűjtemény. A Duna Múzeum 
Havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb 
vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti. 
 
A Vízügyi Levéltár a levéltári törvény és egyéb jogszabályok alapján őrzi, feldolgozza és 
kutathatóvá teszi a vízügyi-, környezet- és természetvédelmi szervek történeti értékű 
iratanyagát. Országos szinten ezen területek minden, a minisztériumi felügyelet alá tartozó 
intézményének iratkezelését ellenőrzi, jóváhagyja ezek iratkezelési szabályzatát, irattári tervét 
(az OVF-ét is), iratselejtezési jegyzőkönyveket. 
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Létszám alakulása 
 
2019. január 01-jén az OVF engedélyezett létszáma 215 fővel a 12 vízügyi igazgatóság 
engedélyezett létszáma 4.188 fővel indult. A vízügyi ágazat engedélyezett létszáma így 4.403 
fő volt. A vízügyi ágazat az Európai Uniós társfinanszírozással megvalósult és folyamatban 
lévő beruházások, az átvett társulati művek fenntartása, az új stratégiai feladatok (részbeni 
öntözéskoordináció, tervezési feladatok felügyelete, Ménesbirtokot ellátó vízkormányzó 
rendszer üzemeltetése, Balaton és Kis-Balaton új üzemrendje, új írányelvek teljesítése 
(árvízvédelem, szennyvíz-, víziközmű feladatellátás), valamint az életpályához kapcsolódó – 
a kormány által meghatározott – új követelményrendszer végrehajtásával kapcsolatos 
feladatellátásra tekintettel a BM a VIZIG-ek engedélyezett létszámát 145 státusszal, az OVF 
engedélyezett létszámát 5 státusszal növelte meg 2019. április 1-jei hatállyal. 
Ennek alapján az OVF engedélyezett létszáma 2019. 04. 1-jei hatállyal 220 főre, a VIZIG-ek 
engedélyezett létszáma 4.333 főre módosult. A vízügyi ágazat engedélyezett létszáma így 
4.553 fő lett. 
 
Az előirányzatok alakulása 
 
2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási 
előirányzat főösszege 32.097,9 millió forintról 200.572,9 millió forintra emelkedett. Az 
előirányzat változást a 94.095,7 millió forintos előző évi maradvány felhasználás, 66.302,8 
millió forint bevétel-növekmény, valamint 8.076,5 millió forint költségvetési támogatás-
növekmény eredményezte. A kiadások 106.916,1 millió forintos, a bevétel 67.689,4 millió 
forintos, a támogatás 37.233,7 millió forintos összegben teljesültek. A maradványfelhasználás 
94.095,7 millió forint volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  109 139,3 32 097,9 32 097,9 200 572,9 106 916,1 98,0% 53,3% 
 ebből: személyi 
juttatás 

26 823,1 15 850,7 15 850,7 28 603,6 25 867,1 96,4% 90,4% 

Bevétel 43 548,9 2 940,7 2 940,7 69 243,5 67 689,4 155,4% 97,8% 

Támogatás 30 296,0 29 157,2 29 157,2 37 233,7 37 233,7 122,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

129 390,1 – – 94 095,7 94 095,7 72,7% 100,0% 

Létszám (fő)  12 517 4 403 4 403 4 553 10 584 84,6% 240,4% 

Az eredeti és a módosított előirányzathoz tartozó létszám értelemszerűen nem tartalmazza a 
közfoglalkoztatottak létszámát, az kizárólag a tény létszámadatokban jelenik meg. 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban  

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 32 097,9 2 940,7 29 157,2 15 850,7 4 403 
Módosítások jogcímenként            
1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat - 
Bérkompenzáció és elszámolása 

36,4 0,0 36,4 30,7   

1145/2019. (III. 20.) Korm. határozat 2020. évi 
öntözésfejlesztések 2019. évi előkészítési, 
tervezési feladataihoz szükséges forrás 
biztosítása 

594,0 0,0 594,0 0,0   

1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat Modern 
Városok Program keretében a szegedi gazdasági 
fejlesztésekhez kapcsolódó út- és 
közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges 
forrás átcsoportosítás 

339,0 0,0 339,0 0,0   

1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat - 
1519/2018. (X. 17.)  Korm. határozat Felső-tiszai 
kommunális hulladék fizikai eltávolításához 
szükséges beruházások forrásigényére biztosított 
támogatás 

1 306,5 0,0 1 306,5 29,9   

1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat  - 
1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat;  
1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat Az 
öntözési célra hasznosítható meglévő tározók, 
kettősműködésű csatornák, duzzasztók, 
vízszétosztó hálózatok állapot felmérése alapján, 
az eredményes működtetést akadályozó 
infrastrukturális, eszköz és humán erőforrás 
hiányok elhárításához 2019. évre biztosított 
forrás - ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS 2019-2022. 

3 609,8 0,0 3 609,8 354,4 150  

1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat - 
Mezőgazdasági vízszolgáltatás forráshiányának 
fedezete 

251,0 0,0 251,0 0,0   

1301/2019. (V. 27.) Korm. határozat - 
Nemzetközi Duna Védelmi elnökség feladataira 
kapott támogatás [1771/2018. (XII. 21.) Korm. 
határozat végrehajtása] 

80,0 0,0 80,0 0,0   

1302/2019. (V. 27.) Korm. határozat - 
Óbudai sziget árvízvédelmi rendszerének 
előkészítése 

628,6 0,0 628,6 0,0   

1373/2019. (VI. 25.) Korm. határozat - 
Pásztó és térsége árvízvédelmi biztonságának 
megteremtése érdekében szükséges előkészítési, 
tervezési feladatok 

119,0 0,0 119,0 0,0   

1374/2019. (VI. 25.) Korm. határozat - 
Belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei települések csapadékvíz-
gazdálkodását segítő beruházások előkészítési, 
tervezési feladataihoz szükséges forrás 
biztosítása 

22,4 0,0 22,4 0,0   

1561/2019. (IX. 30.) Korm. határozat -  
az Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi 
biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges 
árvízvédelmi fejlesztések 

83,2 0,0 83,2 0,0   
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324/2018. (XII. 30.) Korm.rendeletben 
meghatározott 2019. évi emelkedés 
finanszírozása; 2018. évi L. törvény 4. § (3) 
bekezdés alapján Minimálbér és a garantált 
bérminimum 2019. évi emelkedésére kapott 
támogatás 

28,6 0,0 28,6 24,2   

BM/10771-1/2019 "Víz- és környezeti és 
természeti kárelhárítás" - Védekezés 
(2019.01.01-2019.03.31.) Jégtörő hajók melegen 
tartása (2019.01.01-2019.02.15.) 

156,4 156,4 0,0 63,5   

BM/15159-1/2019 "Víz- és környezeti és 
természeti kárelhárítás" - Védekezés 
(2019.04.01-2019.06.30.) 

577,5 577,5 0,0 261,7   

BM/16719-1/2019 "Víz- és környezeti és 
természeti kárelhárítás" - Védekezés 
(2019.07.01-2019.09.30.) 

163,7 163,7 0,0 46,6   

BM/18806-1/2019 "Víz- és környezeti és 
természeti kárelhárítás" - Védekezés 
(2019.10.01-2019.11.30.) 

115,9 115,9 0,0 35,8   

BM/202-71/2019 "Tömeges bevándorlás 
kezeléséhez kapcsolódó kiadások" 2019.01.01-
2019.12.15. 

185,8 185,8 0,0 0,0   

BM/202-128/2019 "Tömeges bevándorlás 
kezeléséhez kapcsolódó kiadások" 2019.07.01-
2019.11.30. 

55,8 55,8 0,0 0,0   

BM/8654-1/2019. Támogatói okirat - 
Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése 

120,0 0,0 120,0 14,9   

BM/11057-1/2019. Támogatói okirat - 
A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges 
intézkedési program támogatása 

375,0 0,0 375,0 2,5   

OVF - 17242-0002/2019 Szolgálati gépjárművek 
járműkövetéshez szükséges rendszer szállításával 
kapcsolatos előirányzat-átcsoportosítás  

-126,0 0,0 -126,0 0,0   

OVF - 17242-0015/2019 Forrás rendszerrel 
kapcsolatos előirányzat-átcsoportosítás - 2019. 
évi support költség felosztás 

-32,4 0,0 -32,4 0,0   

OVF - 17242-0200/2019 Mezőgazdasági 
vízszolgáltatások támogatása 

380,0 0,0 380,0 0,0   

OVF - 17242-0214/2019 A teljes állományt 
érintő egyszeri juttatás kifizetése (30.000 Ft/fő) 

161,4 0,0 161,4 137,4   

KRKF/457/2019-ITM Szerződés „a Tószeg és 
Szolnok közötti szakaszon a Tisza jobb parti 
árvízvédelmi töltésének 56+578 - 57+407 tkm 
szelvénye közötti töltéskorona aszfaltburkolatú 
koronastabilizációjának előkészítése és 
kivitelezése”  

50,0 0,0 50,0 0,0   

AM-BM-OVF fejezetek közötti megállapodás -  
2019. évi agrárkár támogatása 

14,0 0,0 14,0 0,0   

AM-BM-OVF-DD VIZIG fejezetek közötti 
megállapodás -  
„Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami 
és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében c. 
LIFE17 NAT/HU/000577” című pályázat  

27,7 0,0 27,7 1,2   

EU-s program - ÉDU-VIZIG-Rába-völgy projekt 29,7 0,0 29,7 0,0   
Szolgálati lakások kiváltása bérleménnyel 5,5 0,0 5,5 0,0   
BM-OVF-ME-NKE fejezetek közötti 
megállapodás (továbbképzés) 

-26,9 0,0 -26,9 -7,5   
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Kiemelt előirányzatok rendezése 0,0 0,0 0,0 -0,6   
2019. évi többletbevétel előirányzatosítása 2 986,0 2 986,0 0,0 781,2   
BM/8129-2/2019 "Európai Uniós és nemzetközi 
projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások" - Európai Uniós és 
nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 
(2018.07.01-2020.06.30.) SZANAZUG (KÖR 
VIZIG) 

60,0 60,0 0,0 3,1   

LIFE08 NAT/SK/000239 - Északi pocok 
mehelyi alfaj védelmének továbbfejlesztése c. 
projekthez önrész biztosítása (ÉDU VIZIG) 

33,6 33,6 0,0 0,0   

Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén az ártéri 
erdők megőrzése érdekében c. projekthez önrész 
biztosítása (DD VIZIG) 

3,7 3,7 0,0 0,0   

LIFE16 CCA/HU/000115 - Az önkormányzatok 
integráló és koordináló szerepének megerősítése 
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
érdekében (LIFE-MICACC) c. projekthez önrész 
biztosítása (OVF) 

14,1 14,1 0,0 0,0   

KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 - Belvízcsatornák 
fejlesztése és rekonstrukciója c. projekten belül a 
területszerzés költségeinek a tervezetten felüli 
részének biztosítása  
(ATI VIZIG) 

26,0 26,0 0,0 0,0   

OVF - 17242-0171/2019 Hableány hajóbalesettel 
kapcsolatos feladatok végrehajtása 

123,0 123,0 0,0 84,3   

Projekt tevékenység 51 178,9 51 178,9 0,0 106,6   
Közfoglalkoztatási program 8 238,3 8 238,3 0,0 6 284,5   

Egyéb (területalapú támogatás, lakáscélú kölcsön 
törlesztés, Áht. belülről támogatás, stb.) 

2 384,1 2 384,1 0,0 0,0   

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 316,9   
2018. évi maradvány igénybevétele 94 095,7 94 095,7 0,0 4 181,6   
2019. évi módosított előirányzat 200 572,9 163 339,2 37 233,7 28 603,6 4 553 

 
A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 15.850,7 millió forint volt, a módosítások 
következtében 28.603,6 millió forintra növekedett. A személyi juttatások változásával 
egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.198,1 millió 
forintos eredeti előirányzata 5.076,9 millió forintra emelkedett. 
 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 850,7 
Módosítások jogcímenként *   
1218/2019. (IV.23.) Korm.határozat - 
Bérkompenzáció és elszámolása 30,7 

1301/2019. (V.27.) Korm. határozat  - 
1519/2018. (X.17.)  Korm. határozat Felső-tiszai kommunális hulladék fizikai eltávolításához 
szükséges beruházások forrásigényére biztosított támogatás - PET1301/2019. (V. 

29,9 
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1301/2019. (V.27.) Korm. határozat  - 
1800/2018. (XII.21.) Korm. határozat;  1426/2018. (IX. 10.) Korm. határozat Az öntözési célra 
hasznosítható meglévő tározók, kettősműködésű csatornák, duzzasztók, vízszétosztó hálózatok 
állapot felmérése alapján, az eredményes működtetést akadályozó infrastrukturális, eszköz és 
humán erőforrás hiányok elhárításához 2019. évre biztosított forrás - ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS 
2019-2022 

354,4 

324/2018. (XII. 30.) Korm.rendeletben meghatározott 2019. évi emelkedés finanszírozása; 2018. 
évi L. törvény 4. § (3) bekezdés alapján Minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi 
emelkedésére kapott támogatás 

24,2 

BM/10771-1/2019 "Víz- és környezeti és természeti kárelhárítás" - Védekezés (2019.01.01-
2019.03.31.) Jégtörő hajók melegen tartása (2019.01.01-2019.02.15.) 

63,5 

BM/15159-1/2019 "Víz- és környezeti és természeti kárelhárítás" - Védekezés (2019.04.01-
2019.06.30.) 261,7 

BM/16719-1/2019 "Víz- és környezeti és természeti kárelhárítás" - Védekezés (2019.07.01-
2019.09.30.) 46,6 

BM/18806-1/2019 "Víz- és környezeti és természeti kárelhárítás" - Védekezés (2019.10.01-
2019.11.30.) 35,8 

BM/8654-1/2019. Támogatói okirat - 
Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése 14,9 

BM/11057-1/2019. Támogatói okirat - 
A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program támogatása 2,5 

OVF - 17242-0214/2019 A teljes állományt érintő egyszeri juttatás kifizetése (30ezer Ft/fő) 137,4 
AM-BM-OVF-DD VIZIG fejezetek közötti megállapodás -  
„Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében c. 
LIFE17 NAT/HU/000577” című pályázat  

1,2 

BM-OVF-ME-NKE fejezetek közötti megállapodás  
továbbképzéssel kapcsolatos feladatok -7,5 

Kiemelt előirányzatok rendezése -0,6 
2019. évi többletbevétel előirányzatosítása 781,2 
BM/8129-2/2019 "Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások" - Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások (2018.07.01-2020.06.30.) SZANAZUG (KÖR VIZIG) 

3,1 

OVF - 17242-0171/2019 Hableány hajóbaleset 84,3 
Projekt tevékenység 106,6 
Közfoglalkoztatási program 6 284,5 
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 316,9 
2018. évi maradvány igénybevétele 4 181,6 
2019. évi módosított előirányzat 28 603,6 

 
A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 25.867,1 millió forint, az előirányzat 
maradványa 2.736,5 millió forint. 
 
A munkaadókat terhelő járulékok  és szociális hozzájárulási adó vonatkozásában a 
teljesítés 4.610,9 millió forint, a maradvány 466,0 millió forint a 2019. évben. A kiadás a 
személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult. 
 
A dologi kiadások eredeti kiemelt előirányzata 11.926,0 millió forint volt, amely a 
módosítások eredményeképpen 42.525,2 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait 
az alábbi tételek eredményezték: 
 
− 1301/2019. (V. 27.) Korm. hat. (öntözésfejlesztés) 1.328,0 millió forint 
− 1301/2019. (V. 27.) Korm. hat. (felső-tiszai kommunális hulladék) 151,9 millió forint 
− 1301/2019. (V. 27.) Korm. hat. (mg-i.vízszolgáltatás) 250,9 millió forint 
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− 1301/2019. (V. 27.) Korm. hat. (Nk. Duna Védelmi elnökség) 80,0 millió forint 
− Szolgálati járművek járműkövetéséhez forrás átcsoportosítása -126,0 millió forint 
− BM/8654-1/2019. tám. okirat - Szigetközi vízpótló rendszer 72,2 millió forint 
− BM/11057-1/2019. sz. támogatói okirat - OVF 372,1 millió forint 
− Mezőgazd. vízszolg. támogatása 380,0 millió forint 
− NPTF/102/2019. LIFE, Bölcs vízgazgdálkodás pályázat 1,7 millió forint 
− Forrás rendszerrel kapcsolatos support szolgáltatás miatti átcsop. -32,4 millió forint 
− Szolgálati lakások kiváltása bérleménnyel 5,5 millió forint 
− EU-s pr-ÉDU-VIZIG-Rába-völgy projekt 4,3 millió forint 
− BM-OVF-ME-NKE 2019. ei-átcsop. megállapodás -18,3 millió forint 
− Projektek miatti módosítás 9.134,7 millió forint 
− 2018. évi maradvány igénybevétele 15.259,2 millió forint 
− Egyéb (területalapú támogatás, közfoglalkoztatás, stb.) 1.917,9 millió forint 
− Címen belüli átcsoportosítás 1,6 millió forint 
− 2019. évi többletbevétel előirányzatosítása 1.815,9 millió forint 

Összesen 30.599,2 millió forint 
 
A teljesítés a dologi kiadások előirányzaton 32.249,0 millió forint volt, a módosított 
előirányzat maradványa 10.276,2 millió forint. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzaton 8,7 millió forint volt 2019-ben az 
előirányzat és a teljesítés is. Egy személy részére történt kártalanítás kifizetés. 
 
Az egyéb működési célú kiadásoknak eredeti előirányzata nem volt, a módosított 
előirányzata 446,7 millió forint, amelyhez 406,1 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott. 
Egyéb kötelezettségek 7,7 millió forint (vállalkozási tevékenység utáni befizetési 
kötelezettség, vállalkozások és civil szervezetek támogatásai). 
 
A beruházások eredeti előirányzata 1.123,1 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-
módosításokkal 119.270,6 millió forintra emelkedett. 
Az előirányzatot az alábbi tételek módosították: 
 
− 1145/2019. (III. 20.) Korm. hat. (2020. évi öntözésfejl.) 594,0 millió forint 
− 1302/2019. (V. 27.) Korm. hat. (Óbudai-sziget árvízvéd. r. előkész.) 628,6 millió forint 
− 1301/2019. (V. 27.) Korm. hat. (öntözésfejlesztés) 1.823,2 millió forint 
− 1301/2019. (V. 27.) Korm. hat. (felső-tiszai kommunális hulladék) 925,5 millió forint 
− 1373/2019. (VI. 25.) Korm. hat. (Pásztó és térsége árvízvéd. bizt.) 119,0 millió forint 
− 1374/2019. (VI. 25.) Korm. hat. (Sz-Sz-B megyei csapadékvíz-gazd.) 22,4 millió forint 
− 1561/2019. (IX. 30.) Korm. hat. (Esztergom kistérség árvízvéd.) 83,2 millió forint 
− BM/8654-1/2019. tám. okirat (Szigetközi vízpótló rendszer) 30,0 millió forint 
− NPTF/102/2019. LIFE, Bölcs vízgazgdálkodás pályázat 24,5 millió forint 
− EU-s projekt (ÉDUVIZIG, Rába-völgy projekt) 25,4 millió forint 
− Projektek miatti módosítás 42.372,7 millió forint 
− 2018. évi maradvány igénybevétele 70.835,7 millió forint 
− Egyéb (intézményi átcsoportosítás, közfoglalkoztatás, stb.) 468,0 millió forint 
− Címen belüli átcsoportosítás -0,8 millió forint 
− 2019. évi többletbevétel előirányzatosítása 196,1 millió forint 

Összesen 118.147,5 millió forint 
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A teljesítés a beruházások vonatkozásában 41.743,8 millió forint, az előirányzat maradványa 
77.526,8 millió forint volt. 
 
Felújításokhoz kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett a szerv, az éves 
folyamatok eredményeként az előirányzat 1.824,8 millió forintra emelkedett. A felújításokhoz 
kapcsolódó teljesítések 2019. évben 920,6 millió forintot tettek ki. 
 
Az egyéb felhalmozási kiadásoknak nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 
2.816,4 millió forint volt. Az előirányzat változásait az előző évi maradvány igénybevétele, 
visszatérítendő támogatás biztosítása, dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok, 
fel nem használt támogatás visszafizetése együttesen eredményezték. Az egyéb felhalmozási 
kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések a 2019. évben 1.109,9 millió forintot tettek ki. 
 
A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 2.940,7 millió forint, a módosított előirányzat 
69.243,5 millió forint, a teljesítés 67.689,4 millió forint volt. 
 
A működési bevételek előirányzata 2.940,7 millió forintról 5.914,3 millió forintra nőtt, 
amelyet az alábbi tételek eredményeztek: 
− mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja; 
− alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás; 
− töltésközlekedési engedélyek díja; 
− Paksi Atomerőmű hűtővíz biztosítása; 
− Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT) részére 

szakmai szolgáltatás nyújtása; 
− helyiségek bérbeadásának díjbevételei; 
− vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei; 
− vendégszoba hasznosításának díjbevétele; 
− alkalmazottak térítése; 
− közös üzemeltetésű épületek bevételei; 
− továbbszámlázott közüzemi díjak; 
− alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA; 
− alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, iszapolás stb.); 
− vállalkozási tevékenység feladatainak ellátása (pl. mélyépítés, szádlemez verés); 
− áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.). 
 
A működési bevételek 5.914,4 millió forint összegben teljesültek. 
 
Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a működési célú támogatások 
államháztartáson belülről megnevezésű bevételek módosított előirányzata 19.481,8 millió 
forintra emelkedett, elsősorban a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel 
biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben megkapott működési 
bevételeknek köszönhetően. A teljesítés 19.401,7 millió forint volt. 
 
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől megnevezésű bevételek 
43.523,4 millió forint módosított előirányzat mellett 42.056,9 millió forint összegben 
teljesültek, a bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak 
szerepet. 
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A fenti működési és felhalmozási célú bevételek elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási 
Programhoz, a KEHOP projektekhez (pl. ivóvízminőség-javítás, állami tulajdonú 
árvízvédelmi fejlesztések, vízi infrastruktúra kiépítése, komplex vízvédelmi beruházások, 
monitoring rendszerek fejlesztése, ivóvízbázis-védelem, szennyezett területek kármentesítése 
stb.), kikötő-fejlesztési, valamint vízkárelhárításhoz és öntözéshez kapcsolódó projektekhez 
kötődnek. 
 
A 2018. évi előirányzat-maradvány tárgyévi felhasználásához 94.095,7 millió forint 
előirányzatosítása történt meg. A maradvány felhasználás a következő tételeket tartalmazza: 
− a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból 

finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek maradványa: 
= Közfoglalkoztatási program: 1.175,5 millió forint, 
= Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban 

(KEHOP-1.3.0-15-2016-00014): 6.855,5 millió forint, 
= A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja (KEHOP-1.3.0-15-

2016-00015): 5.608,9 millió forint, 
= Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002): 

4.420,5 millió forint, 
= Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 

terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság működési területén (KEHOP-1.4.0-15-2015-00008): 5.505,4 millió 
forint; 

− a BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű 
előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel nem használt 
támogatások visszafizetési kötelezettsége; 

− 2018. évben ki nem fizetett szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások 
összege (1.926,5 millió forint). 

 
A 2019. évben keletkezett maradvány 92.102,7 millió forint, amely az intézményi és 
vállalkozási kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. A maradványból 
91.885,5 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt:  
− a közfoglalkoztatási programok és a különféle – nagyrészt európai uniós – forrásból 

finanszírozott projektek fel nem használt előlegeinek maradványa: 
= Közfoglalkoztatási program: 1.247,3 millió forint, 
= Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban 

(KEHOP-1.3.0-15-2016-00014): 5.878,3 millió forint, 
= A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja (KEHOP-1.3.0-15-

2016-00015): 7.672,5 millió forint, 
= VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó (KEHOP-

1.4.0-15-2016-00011): 13.696,5 millió forint, 
= VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014): 

5.612,0 millió forinta BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási kiadásokra kapott, fel 
nem használt támogatások visszafizetési kötelezettsége; 

− 2019. évben ki nem fizetett szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások 
összege (2.893,9 millió forint). 
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A gazdálkodás és a vagyonváltozás 
 
A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek 
mérleg szerinti értéke 2019. december 31-én 498.072,5 millió forint, amely az előző évi 
értéknél 21.347,3 millió forinttal magasabb. A befektetett eszközök értékének növekedése 
beruházások értékének emelkedése és az elszámolt amortizációból adó csökkenés együttes 
hatása. 
 
A készletek állománya egy év alatt lényegesen nem változott, 27,1 millió forinttal csökkent. 
 
A pénzeszközök állománya jelentősen, 13.895,0 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka az 
európai uniós és az egyéb pályázati források előző években folyósított előlegei terhére történő 
kifizetések. 
 
A követelések állománya igen jelentősen, 11.559,5 millió forinttal növekedett. A változás 
alapvető oka a KEHOP nagyprojektekhez kapcsolódó adott szállítói előlegek. 
 
A kötelezettségek állománya egy év alatt 3.516,4 millió forinttal csökkent, amely a KEHOP 
projektek, az ár- és belvízvédelmi tevékenységek, valamint az intézményi működéshez 
kapcsolódó szakmai és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó szállítói nem lejárt tételek 
együttese. 
 
A vállalkozási tevékenység bemutatása 
 
Az OVF, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság, az Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 2019. évben nem végzett vállalkozási 
tevékenységet, a többi 7 területi vízügyi igazgatóság igen. 
Főbb vállalkozási tevékenységek: 
− Mérnöki szakvélemények készítése; 
− Mélyépítés; 
− Vízrajzi adatszolgáltatások; 
− Mederfelmérés; 
− Fűtermés gépi kaszálása; 
− Gép, gépi berendezés gyártása; 
− Ipari gép, berendezés javításából származó bevételek; 
− Vízi szállításból származó bevétel; 
− Kaszálási feladatok ellátásából származó bevétel; 
− Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése; 
− E.ON gázerőmű részére nyújtott hűtővíz biztosítás; 
− Kamerás csővizsgálatok. 
 
A vállalkozási tevékenység árbevétele 1.053,8 millió forint, a vállalkozási tevékenység 
megszerzése érdekében felmerült ráfordítás 917,5 millió forint volt. A vállalkozási 
tevékenység költségvetési egyenlege 136,3 millió forint, a vállalkozási tevékenység 
finanszírozási bevételei 11,9 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradványa 124,0 
millió forint. Központi költségvetési befizetési kötelezettségként 12,3 millió forint került 
megfizetésre. 
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A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására 
fordították a szervek. 
 
Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk 
 
− A szerveknek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt. 
− A szervek felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány nem állt. 
− A szervek letéti számlával nem rendelkeztek. 
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20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
374417 Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 120,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzat célja, forrás biztosítása az 1995. április 19-én a Magyar Köztársaság 
Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között aláírt, az egyes ideiglenes műszaki 
intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című kétoldalú 
Megállapodás 4. cikkében meghatározott közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere 
működtetéséhez, amely megfelelő információt szolgáltat a környezeti hatások vonatkozásában 
a kétoldalú tárgyalásokhoz.  
A költségvetési forrás a 2019. évben teljes egészében felhasználásra került a bős-nagymarosi 
jogvita keretében szlovák-magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és 
finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) 
Korm. határozat alapján. 
 
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a szigetközi vízpótló rendszer és Dunakiliti 
duzzasztómű üzemeltetése keretében végezte a hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer 
(168 km hosszú mellékág, 131 műtárgy), a 9,8 km hosszú Szivárgó csatorna, 6 db 
nagyműtárgy és a Dunakiliti duzzasztó napi üzemeltetését. (Közüzemi díjak, járműhasználat, 
műtárgyak karbantartása, javítása, táblák, folyami jelek cseréje, pótlása, vízpótló rendszer 
meder-karbantartás, magas építmények üzemeltetése és karbantartása.) 

Az előirányzaton pénzforgalom nem volt, maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0   120,0   120,0   0,0   0,0   - - 

Támogatás 0,0   120,0   120,0   0,0   0,0   - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 120,0   0,0   120,0   0,0   
Módosítások jogcímenként      
- Előirányzat átcsoportosítása az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság javára 

-120,0   0,0   -120,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 120,0   0,0   120,0   

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek    

  = meghatározott feladatra az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
részére 

-120,0   0,0   -120,0   

2019. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   

 
 
237778 Energia-racionalizálás 
 
A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 100,3 millió forint volt. 2019. évben a folyó évi 
törlesztésekből és fel nem használt támogatásokból 130,0 millió forint bevétel folyt be. Az 
előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 76,7 millió forint.  
 
A bevételi előirányzat a korábban ezen a címen kifizetett támogatások visszatérítéséből a 
fejezet irányítása alá tartozó szervek energia-racionalizálási rendszerének támogatására 
szolgált. Az üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések 
támogatására működtetett pályázat 2019. évre is meghirdetésre került. Célja olyan 
beruházások, rekonstrukciók, átalakítások támogatása volt, amelyek az ingatlanok 
üzemfenntartási költségeit energetikai fejlesztés révén hatékonyan voltak képesek 
csökkenteni, biztosították az energiahordozókkal való takarékosabb gazdálkodást és 
elősegítették a veszteségek mérséklését.  
 
A pályázaton azon BM fejezethez tartozó költségvetési szervek vehettek részt, amelyek a saját 
vagyonkezelésükben lévő ingatlanon kívántak energetikai fejlesztést megvalósítani és a 
fejlesztés megvalósításához szükséges pénzösszeg legalább 20,0%-át saját forrásból fedezni 
tudták, továbbá vállalták, hogy a fejlesztést tárgyév december 15-ig megvalósítják, a 
támogatást pedig legfeljebb hat éven belül visszafizetik. 
 
A pályázatokra 2019. évben a folyó évi törlesztésekből és fel nem használt támogatások 
visszafizetéseiből befolyt bevétel, valamint az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány állt rendelkezésre. 
 
A BM/19048/2018. számú, üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai 
fejlesztések pénzügyi támogatására kiírt pályázatra összesen 44 db pályázatot küldtek be az 
intézmények 504,0 millió forint támogatási igényt jelezve. A nyertes pályázóknak kiosztható 
forrás a kiírás szerint összesen 138,3 millió forint volt, azonban az előző évek pályázataiból 
beérkezett törlesztő részletekből és a fel nem használt támogatásokból rendelkezésre álló 
forrás a kiírásban jelzett forrásnál magasabb, 146,8 millió forint volt, mivel a döntés napjáig 
fel nem használt támogatásból származó bevételek is érkeztek. Ebből 76,7 millió forint 2018. 
évi maradvány és 70,1 millió forint 2019. évi bevételi forrás volt. 
 
A bíráló bizottság tagjai a pályázatok értékelését elvégezték, a pontozást követően kialakult 
végső sorrend szerint a rendelkezésre álló pénzügyi forrás figyelembevételével 
végeredményként 25 pályázat nyert el támogatást, támogatói okirat kiadására összesen 143,4 
millió forint összegben került sor. A 143,4 millió forint 2019-ben kifizetésre került a BM 
fejezethez tartozó költségvetési szervek részére, azonban a Győr-Moson-Sopron Megyei 
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Rendőr-főkapitányság még 2019-ben jelezte, hogy a beruházás alacsonyabb összegű lesz, 
mint az igényelt támogatás, így a támogatói okirat módosítását követően visszafizette a BM 
részére a fel nem használt támogatás (2,7 millió forint) összegét. Így a fejezeti kezelésű 
előirányzaton a tényleges kifizetés 140,7 millió forint volt (76,7 millió forint 2018. évi 
maradvány és 64,0 millió forint 2019. évi bevétel). 
 
A 2019. évben 66,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a 
2019. évi pályázatra le nem kötött bevételből, a II. féléves törlesztő részletek befizetéseiből és 
a fel nem használt támogatásokból történt visszafizetésekből. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 129,0 100,3 100,3 206,7 140,7 109,1% 68,1% 

Bevétel  151,8 100,3 100,3 130,0 130,0 85,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

53,9 – 0,0 76,7 76,7 142,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 100,3 100,3 0,0  0,0 
Módosítások jogcímenként 

    
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 76,7 76,7 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása (törlesztő részletek és fel 
nem használt támogatások visszafizetése) 

29,7 29,7 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 206,7 206,7 0,0  0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 100,3 100,3 0,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 76,7 76,7 0,0 

 - Bevétel előirányzatosítása 29,7 29,7 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 206,7 206,7 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (21 db) 140,7  0,0 140,7 

Összes kifizetés 140,7 0,0 140,7 

 
 
229825 Közrendvédelmi bírság 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az előirányzaton a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett 
közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2019-ben az 
előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai 
kezelése történt. 
 
 
229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2019. évben nem került 
jóváhagyásra. 
Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a 
biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése. 
Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó 
befizetések pénzügytechnikai kezelése történt. 
 
 
232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat az 1221/2010. (XI. 4.) és az 1222/2010. (XI. 4.) Korm. 
határozat, valamint a célelőirányzat felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet 
értelmében a vörösiszap-katasztrófaelhárításban részt vevők védekezéssel, kárelhárítással, 
illetve helyreállítással összefüggő feladatainak finanszírozását szolgálja. 
 
2010. október 4-én a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. X. iszaptároló 
kazettájának északnyugati sarka átszakadt, amelynek következtében 1.644.797 m3 vörösiszap 
és lúgos víz elegye öntötte el Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvő részeit, 
de érintette Kamond, Tüskevár és Apácatorna községek közigazgatási területeit is.  Több mint 
300 lakóingatlan károsodott különböző mértékben, utak, hidak rongálódtak meg, több mint 
1000 hektárnyi termőföld szennyeződött. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2019. évben nem került 
jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (7,9 millió forint) növekedett az előirányzat. 

- 2018. évi maradvány összege           7,2 millió forint 
- Többletbevétel előirányzatosítása (árvízi peres költségek)        0,7 millió forint 
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A keletkezett maradvány összege 7,9 millió forint, amely teljes egészében 
kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 - 100,0% 

Bevétel 0,9 0,0 0,0 0,7 0,7 77,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

6,3 – 0,0 7,2 7,2 114,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként  

    
- Többletbevétel előirányzatosítása 0,7 0,7 0,0 0,0 
- 2018. évi maradvány előirányzatosítása 7,2 7,2 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 7,9 7,9 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 
   

 - Többletbevétel előirányzatosítása  0,7 0,7 0,0 

 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 7,2 7,2 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 7,9 7,9 0,0 

 
 
256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 1 200,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzat 2019. évben is felhasználható volt:  
− a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése 

alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati 
tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, 
valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti 
katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő 
többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi 
igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti 
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védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeit, külön 
kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére, 

− az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására, 
− az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat 

terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges 
eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök 
visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre,  

− a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő 
közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire. 

 
Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 3,1 millió forint 
volt.  
 
Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alap részére. 
 
Az eredeti előirányzat terhére 2019. évben az OVF részére 1.013,5 millió forint került 
biztosításra  
−−−− a vízügyi igazgatási szervek 2019. január 1. és 2019. március 31. közötti időszakban 

jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz védekezési és vízminőség kárelhárítási 
tevékenységének, valamint a 2019. január 1. és 2019. február 15. közötti időszakban a 
jégtörőhajók melegen tartása kapcsán felmerült kiadásainak, 

−−−− a vízügyi igazgatási szervek 2019. április 1. és 2019. június 30. közötti időszakban 
jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezési és 
vízminőség-védelmi tevékenységének, valamint károsodott vízilétesítmények, 
védművek helyreállítása kapcsán felmerült kiadásainak, 

−−−− a vízügyi igazgatási szervek 2019. július 1. és 2019. szeptember 30. közötti időszakban 
jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz, helyi vízkár elleni védekezési és 
vízminőség-védelmi tevékenységének, valamint károsodott vízilétesítmények, 
védművek helyreállítása kapcsán felmerült kiadásainak, 

−−−− a vízügyi igazgatási szervek 2019. október 1. és 2019. november 30. közötti időszakban 
jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz elleni védekezési és vízminőség-
védelmi tevékenysége kapcsán felmerült kiadásainak 

finanszírozására. 
 

A Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulat „felszámolás alatt”-tól törvényszéki behajtás során 
0,1 millió forint működési célú átvett pénzeszköz térült vissza az előirányzatra. 
 
Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 199,6 millió forint 
volt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 6 406,4   1 200,0   1 200,0   1 216,2   1 016,6   15,9% 83,6% 
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Bevétel 120,4   0,0   0,0   13,1   13,1   10,9% 100,0% 

Támogatás 6 228,1   1 200,0   1 200,0   1 200,0   1 200,0   19,3% 100,0% 
Költségvetési 
maradvány 

61,0    – – 3,1   3,1    5,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 200,0   0,0   1 200,0   0,0   
Módosítások jogcímenként  

    
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 3,1   3,1 0,0   0,0   
- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt 
támogatások visszafizetései) 

13,1 13,1 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 216,2   16,2   1 200,0 0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 200,0   0,0   1 200,0   

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 
   

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 3,1   3,1 0,0   

- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatások 
visszafizetései) 

13,1 13,1 0,0   

2019. évi módosított előirányzat 1 216,2   16,2 1 200,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (13 db) 1 013,5   0,0   1 013,5 

-   Egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 3,1 0,0 3,1 

Összes kifizetés 1 016,6   0,0   1 016,6 

 
 
279289 Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése 
 
A törvényi sor 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
A Kormány a központi egyensúlyi tartalék és a központi költségvetés általános tartalékának 
felhasználásáról, valamint a 2006. évi költségvetési maradvány átcsoportosításáról szóló 
2258/2007. (XII. 23.) sz. határozatában a Központi egyensúlyi tartalék terhére az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) javára 5.100,0 millió forint 
előirányzatot csoportosított át Őrbottyán és térsége csatornázása és szennyvízelvezetési 
rendszerének kiépítése finanszírozására.  
 
A projekt végrehajtását követően – a beruházás megvalósításának és az állami támogatás 
felhasználásának feltételeiről az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a 
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BMSK Zrt., mint lebonyolító között létrejött lebonyolítói szerződésnek megfelelően – a 
lebonyolítói díj utolsó részlete a korábbi évek maradványa terhére kifizetésre került.  
 
Az előirányzat 2018. évi 10,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa Őrbottyán Város Önkormányzatának, mint gesztor önkormányzatnak a projekt 
ellenőrzése során feltárt, s bírósági döntéssel is megerősített visszafizetési kötelezettsége 
teljesítéséből keletkezett, amely 2019-ben befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alap részére. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,6 0,0 0,0 10,0 10,0 16,7% 100,0% 

Bevétel 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Költségvetési 
maradvány 

0,6 - - 10,0 10,0 16,7% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Bevétel és 
Maradvány 

Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0  0,0  0,0  
Módosítások jogcímenként          

 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 10,0 10,0  0,0  0,0 

2019. évi módosított előirányzat 10,0 10,0  0,0  0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

 - Előző évi maradvány előirányzatosítása  10,0 10,0 0,0  

2019. évi módosított előirányzat 10,0 10,0 0,0  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 10,0  10,0 

Összes kifizetés 10,0  10,0 
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374917 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének 
növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című 
európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása 
 
A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és 
intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt 
hazai kiegészítő támogatásának biztosításafejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti 
kiadási előirányzata 3.000,0 millió forint volt.  
Az előirányzat célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben [továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet], meghatározott kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes fejlesztési feladatok finanszírozása.  
A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) és 6. § (1) a) pontja határozza meg azon 
hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói, az előirányzattal 
kapcsolatos fejlesztési feladatokat kizárólagos jog alapján a NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.), látja el.  
 
Az előirányzaton a forrás az 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat (a kormányzati célú 
hálózatok továbbfejlesztéséről, a fejlesztések ütemezéséről, összhangban a Digitális Nemzet 
Fejlesztési Program megvalósításával) alapján került biztosításra.  
 
A BM a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014. (XII. 6.) 
Korm. határozat 4. pontjának megfelelően elkészítette a kormányzati célú hírközlési 
hálózatok további konszolidációjára és fejlesztési szükségleteire vonatkozó koncepciót 
(továbbiakban: Koncepció). Az erről szóló jelentést a kormány a 2015. április 8-i ülésén 
elfogadta. A részletes megvalósításra vonatkozó változatok közül a kormány 2016. február 
10-i ülésén az EU monitoring mutatók teljesítésére koncentráló, az elsősorban az új 
végpontok bekötését (3300 új kormányzati, közigazgatási végpont bekötése) célzó megoldást 
fogadta el.  
 
A finanszírozás elsődleges forrása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(továbbiakban GINOP) 3. prioritásán belül került meghatározásra (nagy sávszélességű 
kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél) összességében 11 880 
millió forint. A Koncepcióban megfogalmazott célkitűzések, és a kormány által elfogadott 
megoldás megvalósítására a kormány az 1101/2016. (III. 3.) Korm. számú határozatával 
további 6.330,0 millió forint hazai forrás biztosításáról döntött, amelyből az előirányzaton a 
2019. évben 3.000,0 millió forint került biztosításra.  
 
A GINOP projekt hazai forrás terhére történő 2019. évi részben történő finanszírozása 
érdekében, a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a 
kormányzati célú hálózatokról szóló 1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján az 
előirányzatról 887,8 millió forint került átcsoportosításra a XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím 10. Vasúthálózat fejlesztése jogcím javára. 
 
Az előirányzaton fennmaradó 2.112,2 millió forint a NISZ Zrt.-vel megkötött támogatási 
szerződés keretében került felhasználásra. 
 
Az előirányzaton a 2019. évben maradvány nem keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 3 000,0 3 000,0 2 112,2 2 112,2 - 100,0% 

Támogatás 0,0 3 000,0 3 000,0 2 112,1 2 112,2 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Bevétel és 
Maradvány 

Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 

Módosítások jogcímenként      
 - 1247/2019. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása, 
előirányzat átcsoportosítás az ITM részére 

-887,8 0,0 -887,8 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 2 112,2 0,0 2 112,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 000,0 0,0 3 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -887,8 0,0 -887,8 

2019. évi módosított előirányzat 2 112,2 0,0 2 112,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

- gazdasági társaság (1 db) 2 112,2 0,0 2 112,2 

Összes kifizetés 2 112,2 0,0 2 112,2 

 
 
347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 
 
A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi 
eredeti kiadási előirányzata 62.022,1 millió forint volt.  
Az év végi módosított kiadási előirányzata 169.470,7 millió forint, amely 78.071,3 millió 
forint támogatási és 26.990,2 millió forint bevételi előirányzatból, valamint 64.409,2 millió 
forint maradványból tevődött össze. Az előirányzaton a 2019. évben – végleges kiadásként – 
113.611,1 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg. A nem végleges pénzügyi teljesítések 
(előleg) állománya 2019. december 31-én 44.883,2 millió forint volt. 
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Az előirányzat célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs 
feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, 
valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges 
informatikai feltételek biztosítása. 
 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Statútum rendelet) 43. §-a szerint a belügyminiszter a Kormány e-
közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi körében – ellátja a 
kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, a központi elektronikus szolgáltató rendszer 
működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú 
Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer 
működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek 
tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ 
Zrt. és leányvállaltai, valamint a Magyar Posta Zrt. és a Lechner Tudásközpont útján, 
központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az 
igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról, ezen 
eszközök működtetéséről, fejlesztéséről, továbbá informatikai alkalmazások, szakrendszerek 
üzemeltetésről és fejlesztéséről. 
 
A 2019. évben az előirányzat az alábbi üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását 
biztosította: 
 
Üzemeltetési feladatok: 
 
− az NTG, KÖZNET, ZRH üzemeltetése  8.314,2 millió forint 
− EDR üzemeltetése ( Pro-M Zrt.) 7.708,6 millió forint 
− SZEÜSZ-KEÜSZ üzemeltetése 4.361,5 millió forint 
− Központosított informatikai és telekommunikációs 

szolgáltatások - irodai munka informatikai támogatása 8.329,5 millió forint 
− DNFP üzemeltetése  23,9 millió forint 
− KÉR üzemeltetése  2.321,0 millió forint 
− Ügysegédi feladatokhoz szükséges üzemeltetés 135,3 millió forint 
− Országos telefonos Ügyfélszolgálat (1818) üzemeltetése 2.264,2 millió forint 
− Okmánylogisztika üzemeltetése  19.364,7 millió forint     
− Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését  

bíztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON) 3.283,7 millió forint    
− Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése  1420,1 millió forint   
− Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások üzemeltetése 1.686,1 millió forint  
− Okmányirodák, Kormányablakok - irodai munka  

informatikai támogatása 2.211,2 millió forint   
− Magáncsőd üzemeltetése 45,5 millió forint 
− Nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztése  171,9 millió forint 
− Kormányzati Adatközpont és Adatrrezor üzemeltetése 3.862,0 millió forint 
− Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási,  

Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (BM RVTTF) 
feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek  
üzemeltetése           119,9 millió forint 

− Az LTE 450 stratégiailag fontos, állami tulajdonú 
alaphálózaton nyújtott szolgáltatások LTE 450    826,0 millió forint 
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− a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII.23.) Korm. Rend. 
(a továbbiakban: 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet) 
3. melléklet 54-95. pontjában meghatározott 
rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (IdomSoft Zrt.)    1.433,0 millió forint 

− a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 
3. melléklet 1. pontjában meghatározott 
rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (IdomSoft Zrt.)  571,1 millió forint 
− a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 

3. melléklet 53. pontjában meghatározott 
rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (IdomSoft Zrt.)  176,0 millió forint 

− a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 
3. melléklet 2-52. és 96-98. pontjában meghatározott 
rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (IdomSoft Zrt.)  5.932,2 millió forint 

− szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) 
és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) 
hibrid, inverz hibrid rendszer, biztonságos kézbesítési  
szolgáltatás üzemeltetése (Magyar Posta Zrt.) 1.066,2 millió forint  

− Postai Agora szolgáltatás (Magyar Posta Zrt.) 47,4 millió forint 
− a 2019. évet megelőző üzemeltetési szerződések 

kötelezettségvállalásának mértéket meghaladó 
elszámolt és elfogadott tényköltségeinek,  
2019. évi forrás terhére történő, elszámoló köszolgáltatási 
szerződések keretében kifizetésére kerülő összeg összesen  3.502,6 millió forint 

 
Fejlesztési feladatok: 
 
− Új büntetőeljárási tv. bevezetésével összefüggő KAK infra 

fejlesztések KMT / VIKI 2 licencek 475,4 millió forint 
− RVTTF fejlesztés 27,7 millió forint 
− Térfigyelő kamerák integrálása és a   

felvételek központi tárhelyen történő tárolása  
szoftver beszerzés (Szitakötő projekt) 487,6 millió forint  

− Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet (ÁAFK) 
infrastruktúra fejlesztés   1.119,0 millió forint  

− A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
(KRGH) fejlesztése 176,0 millió forint  

− KAT Kormányzati adattrezor (NTG) hálózati fejlesztése 
I. ütem 842,1 millió forint 

− KAT Kormányzati adattrezor (NTG) hálózati fejlesztése 
II. ütem rendszer fejlesztése 414,8 millió forint 

− KAT Kormányzati adattrezor infrastruktúra fejlesztése 
I. ütem 815,1 millió forint 

− a KAT Kormányzati adattrezor infrastruktúra fejlesztése 
II. ütem 6.363,5 millió forint 

− Monor okos város infra fejlesztések 686,5 millió forint 
− Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ)  

fejlesztések (PM+BM) 864,7 millió forint 
− a Kormányzati Adatközpont KAK  
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(KBR+ÁNYR+Fortuna+Szitakötő+NTAK) fejlesztése 2.309,7 millió forint 
− az NTG fejlesztése (Nyíregyháza RZS+ TEF+ Szitakötő+GVH) 126,9 millió forint 
− IMIT fejlesztés (BM+PM+TEF) 372,3 millió forint 
− Mádl Ferenc Jogi Intézet fejlesztések 45,4 millió forint 
− STB fejlesztés  38,2 millió forint 
− az 1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat alapján, 

az újszülöttek életkezdésének támogatása, hivatalbóli 
okmányellátása, infrastruktúra fejlesztés 18,2 millió forint 

− KÉR fejlesztés 158,2 millió forint 
− IMIT Amortizációs fejlesztések 262,8 millió forint 
− EDR 340 db készülék beszerzés (Pro-M Zrt.) 125,4 millió forint 
− Monor okos város alkalmazás fejlesztések (+IKIR) (IdomSoft Zrt.) 275,1 millió forint 
− Monor okos város fejlesztések (Lechner Tudásközpont) 485,7 millió forint 
− a 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

3. mellékletében meghatározott 
egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai I. (IdomSoft Zrt.) 255,0 millió forint 

− a 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
3. mellékletében meghatározott 
egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai II. (IdomSoft Zrt.)  134,2 millió forint 

− a 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
3. mellékletében meghatározott 
egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai III. 
(ÁNYR, PARKIG, E-SZIG, ÁPT, okmánykelengye, 
VEN Genf) (IdomSoft Zrt.)  951,4 millió forint 

− a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
3. mellékletében meghatározott 
egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai IV. (Robotzsaru)  700,1 millió forint 
(IdomSoft Zrt.) 

− ÁAFK alkalmazás fejlesztés (IdomSoft Zrt.) 902,0 millió forint 
− IDR alkalmazás fejlesztés (IdomSoft Zrt.) 465,6 millió forint 
− SZEÜSZ Hibrid-Inverz hibrid fejlesztés (Magyar Posta Zrt.)  407,8 millió forint 
− Az Egyszerűsítési tv. alapján összevont infrastruktúra fejlesztés 1.765,5 millió forint 
− Elektronikus ügyintézési pont (KIOSK) fejlesztés 145,0 millió forint 
− Az Egyszerűsítési tv. alapján a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek  
alkalmazás-fejlesztési feladatai (+KIOS IdomSoft Zrt.)  2.271,7millió forint  

 
Egyéb kommunnikációs feladatok: 
 
− a "Határon túli magyar állampolgárok tájékoztatásáról”  

szóló  közszolgáltatási szerződés 84,9 millió forint 
− „Önnek is joga van tudni” konzultációs KSZ 1.255,2 millió forint 
 
Egyéb költség: 
 
− Tárcaprognózistól való eltérés miatt Kincstárba történő befizetés  25,4 millió forint 
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Üzemeltetési feladatok részletezése: 
 
Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása 
 
Az előirányzat egyik célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 346/2010. (XII.28.) Korm. rendelet) I. számú mellékletében 
meghatározott hálózatok működésének biztosítása a NISZ Zrt. által. A feladat ellátásának 
alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a 
belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál, amely a 
normál üzemi működés körülményei mellett a kormányzati, közigazgatási informatikai 
rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező havária események 
kezelését is szabályozza. A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus 
hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az 
államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. 
(IV. 27.) Korm. rendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és 
mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. 
rendeletben foglaltak határozzák meg. 
 
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése (NTG) 
 
Az NTG működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és 
részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazza számos, a 346/2010. 
(XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, 
illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) 
Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú 
hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el.  
 
Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (ZRH) 

 
A ZRH feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint 
közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések 
biztosítása, a hálózat teljes körű és biztonságos működtetése. A ZRH tekintetében a támogatás 
felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt NISZ Zrt.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált. 
 
Köznet működtetése 

 
Az előirányzatból került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos 
lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Köznet néven leválasztott része – a 
másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közintézményei 
számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A 
Köznet tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben kijelölt NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés szolgált. 
 
Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) működtetése 

 
Az előirányzat felhasználása az EDR szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer 
üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási szerződés keretében a Pro-M Professzionális 
Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Pro-M Zrt.) látja el a 346/2010. (XII. 28.) 
Korm. rendelet alapján kijelölt központi szolgáltatóként. 
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Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, 
diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, 
készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94,0%-át lefedő 
rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a 
környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken 
használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró 
területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés 
mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára 
kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) is jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti 
szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az 
EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek 
közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés. 
 
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával és központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások nyújtásával valamint az Elektronikus Levéltár Központi Archívum 
és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása 
(továbbiakban együttesen: SZEÜSZ-KEÜSZ)  
 
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 
(IV. 21.) Korm. rendelet, a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, 
valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről 
szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet), a 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus ügyintézés 
és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a 
továbbiakban: E-ügyintézési tv.), valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján az alábbi feladatok ellátása 
tartozott ide: 
 
− GovCA - Kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása,  
− EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer infrastruktúra és alkalmazás 

üzemeltetése, 
− ELEV - Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó 

rendszer,  
− AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása,  
− KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása,  
− ÁBT - ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás nyújtása,  
− Ügyfélkapu - Kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás természetes 

személy ügyfelek részére történő nyújtása, 
− Magyarorszag.hu - elektronikus tájékoztatási szolgáltatás nyújtása,  
− BIÁSZ - iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás nyújtása,  
− KÉÜ - központi érkeztetési ügynök szolgáltatás nyújtása, 
− KKÜ - központi kézbesítési ügynök szolgáltatás nyújtása, 
− KDÜ – Központi Dokumentumhitelesítési Ügynök szolgáltatás nyújtása, 
− EDT - elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása, 
− KEAESZ - kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás nyújtása, 
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− eSZIG - állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás 
szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatás 
nyújtása. 

− IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása, 
− RNY – az ügyfél ügyintézési Rendelkezési Nyilvántartása szolgáltatás nyújtása, 
− RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás nyújtása, 
− RÉR – az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről 

szolgáltatás nyújtása, 
− ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás infrasruktúra szolgáltatás nyújtása 
− e-papír – általános célú kérelem űrlap szolgáltatás nyújtása 
− e-űrlap – elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás nyújtása 

 
Központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások - irodai munka 
informatikai támogatása (IMIT) 
 
Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, 
az igénybevevők, azaz a minisztériumok és egyes költségvetési szervek működéséhez 
szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen 
eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a 309/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet alapján a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának 
alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási 
szerződés szolgált az alábbi tartalommal: 
 
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletben egyrészt meghatározásra került a NISZ 
Zrt. által kötelezően nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások köre (mint az irodai munka informatikai támogatását magába foglaló 
alapszolgáltatások), másrészt a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet pedig 
felsorolja ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét.  
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete kivételként szabályozza azokat a 
szolgáltatásokat, melyeket a Miniszterelnökség, valamint a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni.  
 
A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) kapcsán kifejlesztett mobil alkalmazások 
informatikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása 
 
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.37. 
pontja alapján a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program keretében a település-központú 
kísérleti alprogram keretében megvalósított e-közigazgatási mobil alkalmazások és az 
ezekhez kapcsolódóan kifejlesztett informatikai rendszerek üzemeltetéséről a NISZ Zrt. 
gondoskodik. A szerződés tárgyát képező informatikai rendszerek felhasználói az 
önkormányzatok és az állampolgárok. 
 
Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer érkeztető moduljának (KÉR) informatikai 
infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása 
 
A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. § alapján az 1. melléklet 1.32. pontja szerint a NISZ Zrt. 
gondoskodik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer működéséhez kapcsolódó 
érkeztető modul üzemeltetéséről, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.32. 
pontja alapján közreműködik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer 
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fejlesztésében. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM 
rendeletben meghatározásra került alanyi hatály alá tartozó szervezetek részére a 
központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt. 
nyújtja. 
 
Az ügysegédi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátása 
 
A NISZ Zrt. a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján 
gondoskodik a települési ügysegédek feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek, 
beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és 
menedzselt üzemeltetéséről és karbantartásáról. A szolgáltatás felhasználói a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok, végfelhasználói a települési ügysegédek. 

 
Országos Telefonos Ügyfélszolgálat (1818) működtetése 

 
Az egyes központi hivatalok és költségvetési szerv formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok 
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MHI rendelet) alapján a 
1818 (Kormányzati Ügyfélvonal) és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos 
ügyfélszolgálati rendszer működtetését a NISZ Zrt. látja el.  
Az E-ügyintézési tv. 26. § (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv – 
önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együttműködve – telefonon 
és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet. Az E-ügyintézési tv. 26. § 
(4) bekezdése alapján az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a) - i) alpontja szerinti szervek külön 
megállapodás alapján, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 
19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet) kijelölt 
Országos telefonos ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják az ügyfélszolgálati feladatok 
ellátását Ennek értelmében a NISZ Zrt. telefonos és más elektronikus utón elérhető 
ügyfélszolgálatot üzemeltet az alábbi szolgáltatásokkal: 
− elektronikus ügyintézés támogatása, 
− általános tájékoztatás keretében, 
− a teljes körű államigazgatási ügyintézésre vonatkozó információnyújtás, 
− honlapján megjelölt, konkrét ügykörökre vonatkozó tájékoztatás, 
− egyéb szolgáltatások. 
 
Az országos telefonos ügyfélszolgálat – a Kormányzati Ügyfélvonal és az ügyben feladat- és 
hatáskörrel rendelkező szervvel kötött megállapodása alapján – a következő szolgáltatásokat 
nyújthatja: 
− központi időpontfoglalás biztosítása, 
− az ügyfelek által kezdeményezett egyes hatósági ügyekben, 
− telefonos azonosítás, 
− telefonos ügyindítás vagy ügyintézés, 
− egyedi hatósági ügyekben a folyamatban lévő ügy aktuális állapotával kapcsolatos 

tájékoztatás nyújtása. 
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Okmánylogisztika működtetése 
 

Az MHI rendelet alapján az okmánylogisztikával kapcsolatos feladatokat a NISZ Zrt. látja el. 
A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 
(a továbbiakban: KIM rendelet) 7. § alapján a Szolgáltató okmánylogisztikai feladatai 
magukban foglalják többek között a járási hivatalok (kormányablakok és okmányirodák) 
részére a biankó okmányok, tartozékok, valamint a személyazonosító igazolvány kiadása és 
az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. 
rendelet szerinti PIN és PUK kódokat, a regisztrációs kódot, valamint a visszavonási jelszót 
tartalmazó borítékok, rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti 
igénylését és nyilvántartását, rendelkezésre bocsátását.  
 
Továbbá a KIM rendelet 8. §-a szerint a NISZ Zrt. biztosítja az okmánykiadási feladatot 
ellátó, a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus fizetési és elszámolási 
rendszerhez csatlakozott kormányablakban az okmánykiadási feladatokhoz kapcsolódó 
kártyatranzakció lebonyolításához szükséges elektronikus berendezést.  
 
Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését bíztosító infrastruktúra üzemeltetése 
(ADATVAGYON) 
 
Az MHI rendelet 8.§ (2) bekezdés alapján a BM a KEK KH átalános jogutódja, amely 
jogutódlás a jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások vezetését, kezelését biztosító 
infrastuktúra szolgáltatásokra is kiterjed. Az MHI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a 
minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést a NISZ Zrt. végzi és a 
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások 
nyújtásához szükséges informatikai - telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni 
jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt.-re szálltak át. A NISZ Zrt. a nemzeti 
adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 
38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletének egyes pontjai vonatkozásában a 
rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító központi infrastruktúra szolgáltatások 
keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 
− Polgárok személyi adat és lakcím nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra; 
− Közlekedési nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra; 
− Idegenrendészeti és a Schengeni Információs Rendszerhez infrastruktúra 

szolgáltatásokra; 
− Bűnügyi és szabálysértési nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra; 
− Okmánygyártás infrastruktúra szolgáltatásokra; 
− Egyéb  nyilvántartások központi infrastruktúra szolgáltatásokra. 

 
Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése 

 
Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó 
szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása tekintetében, az anyakönyvezési 
feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.)  Korm. rendelet 17. § 
(1) és (2) bekezdés értelmében az eszközök és feltételeket a NISZ Zrt.,  a jogosultság és azok 
kezelését pedig a BM biztosítja. Az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény által 
meghatározott feladatokat a Belügyminisztérium látja el. Az anyakönyvi feladatok ellátásához 
szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak 
biztosítása az anyakönyvezési feladatok ellátására kijelölt nyilvántartó szerv kötelezettsége. A 
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feladatok ellátására a Belügyminisztérium 2019-ben a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
alapján közszolgáltatási szerződés kötésével egyidejűleg a NISZ Zrt.-t bízta meg. 
 
A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el: 
 
− Adatátviteli hálózat biztosítása és üzemeltetése a 2418 településen működő 3630+900 

db. munkaállomás és a NISZ Zrt. központi telephelye 1094 Budapest, Balázs Béla utca 
35. szám alatti helyszíne között, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és 
tartalékeszközök – szállítása és bérbeadása. 

− A választási és önkormányzati infrastruktúra cseréje és üzemeltetése a 2418 településen 
a teljesítési segéd a közszolgáltatási szerződésben foglalt körben, mértékben és 
tartalommal, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – 
szállítása és bérbeadása. 

− A választási és önkormányzati infrastruktúra authentikációjának megvalósítása, és 
üzemeltetése a teljesítési segéd a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 
tartalommal, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – 
szállítása, bérbeadása. 

  
Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások nyújtása 

 
Az állami foglalkoztatási szerv a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelőléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: MMH rendelet) alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége a munkavédelmi és 
munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és infrastruktúra szolgáltatások nyújtása. A 
szolgáltatás az alábbi szakrendszeri és infrastruktúra szolgáltatásokra terjed ki:  
− Közfoglalkoztatási informatikai szolgáltatások, 
− Foglalkoztatási informatikai szolgáltatások, 
− Munkavédelmi és munkaügyi informatikai szolgáltatások, 
− Felnőttképzési informatikai szolgáltatások, 
− Az előző pontok szerinti rendszerek infrastruktúra szolgáltatásaira. 
 
Az okmányirodák és kormányablakok részére végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások, 
valamint a kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatások nyújtásáról 
szóló közszolgáltatási szerződés 
 
A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.1. pontja és alpontjai szerint a NISZ Zrt. – az 
e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján – gondoskodik 
az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek 
üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra 
biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását. 
A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el: 
− a jogszabályokban foglaltak alapján okmányirodai és kormányablak informatika 

végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások nyújtása; 
− a jogszabályokban foglaltak alapján kormányhivatalok és járási hivatalok részére 

központi szolgáltatások nyújtása; 
− A kormányablakokba kihelyezett NAV ügyfélszolgálati munkahelyek részére 

menedzselt LAN (Local Area Network), alközponti és menedzselt munkaállomás 
(ügyfélhívó tablet) szolgáltatások nyújtása. 
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Magáncsőd 
 

A NISZ Zrt. gondoskodik a 7/2013. (II.26.) NFM rendelet 3. §.-a továbbá az 1. mellékletének 
1.45. pontja szerint a természetes személyek adósság rendezéséről szóló törvény hatálya alá 
tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához kapcsolódóan informatikai 
előszűrő alkalmazásfejlesztéshez, űrlapsablon szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai 
rendszer kialakításához szükséges infrastruktúra biztosításáról, valamint ezen alkalmazások 
üzemeltetéséről.  

 
Nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztése 

 
A Kormány a nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő elterjesztéséről, valamint a 
nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közszférában történő 
elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat 
végrehajtásából adódó egyes feladatokról szóló 1604/2016. (XI.8.) Korm. határozatban [a 
továbbiakban: 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat] rendelte el a BM részére, hogy 
gondoskodjon a nyílt forráskódú szoftverek valamint a nyílt szabványokra épülő szoftverek 
közszférában történő elterjesztéséről, a NISZ Zrt.-t bevonva a BM gondoskodik – a NISZ Zrt. 
ellátotti körébe tartozó szervek vonatkozásában – arról, hogy a felhasznált zárt kódú irodai 
szoftverek aránya évekre meghatározott százalékra csökkenjenek. A NISZ Zrt. a feladat 
végrehajtása érdekében módszertant készített az érintett szervezetek számára, amely az egyes 
munkafolyamatok esetében segít annak megítélésében, hogy szükséges-e a zárt forráskódú 
irodai szoftver az adott feladat ellátásához. 
 
Kormányzati Adatközpont és Adattrezor üzemeltetése  
 
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: KAK rendelet) 3. §-a alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a NISZ Zrt. útján működteti a 
Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az 1. mellékletben meghatározott KAK 
Felhő szolgáltatást (virtuális gép szolgáltatást) és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban 
együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére. 
A KAK rendelet 2. melléklete határozza meg az adatközponti szolgáltatások igénybevételére 
kötelezett felhasználókat és szakrendszereiket. 
A Be. tv. 2018. július elsejei hatályba lépésével meghatározásra kerültek a kép- és 
hangfelvétel alkalmazásának szabályai. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.77. 
pontja alapján a NISZ Zrt. feladata a Központi Médiatár központi tárhely-infrastruktúrájának 
a Kormányzati Adatközpontban történő üzemeltetése, a feltöltési és letöltési funkciók 
működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása. 
Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati 
Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a kormány az 
adattrezor-archiválások Kormányzati Adattrezorban történő őrzéséért és az adattrezor-
archiválási rendszer üzemeltetéséért felelős szervként a NISZ Zrt.-t jelöli ki. 
 
A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el: 
− A KMT infrastruktúra üzemeltetése,  
− Az ASP 2.0 infrastruktúra üzemeltetése, 
− IKIR üzemeltetés 
− Állami Alkalmazás Katalógus (ÁAK) infrastruktúra üzemeltetés 
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− ÁNYR infra üzemeltetés 
− NTAK infra üzemeltetés 
− TEF infra üzemeltetés 
− Fortuna szakrendszer infra üzemeltetés 
− Poseidon szakrendszer infra üzemeltetés 
− A KAK felhőben lefoglalt kapacitások üzemeltetése,  
− A KAK felhőben fenntartott kapacitások,  
− A KAK szabad kapacitások üzemeltetése, 
− Kormányzati adattrezor üzemeltetése. 

 
A BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (BM RVTTF) 
feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek  
 
A NISZ Zrt. a feladatot a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. mellékletének 1.74. pontja alapján 
látja el. 
 
A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat végezte el: 
− KVR – Komplett Vezetőkiválasztási Rendszer, 
− TÉR – Teljesítmény Értékelési Rendszer, 
− Közigállás – Közigazgatási állásportál, 
− RVTV – Rendészeti Vezetőképzési és Továbbképzési Vizsgaportál, 
− HVM – Egyes rendészeti tevékenységet végzők alapképzési és vizsgarendszer, 
− Vagyonőr – Személy- és vagyonőr vizsgarendszer, 
− OVF – Országos Vízügyi Főigazgatóság továbbképzési rendszer, 
− Moodle – e-learning keretrendszer (az RVTV-hez, a HVM-hez, az OVF-hez és a 

Vagyonőrhöz kapcsolódóan), 
− Infrastruktúra üzemeltetés. 
 
LTE-450 üzemeltetés 
 
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 43. § 
(2) bekezdés d) pontja a belügyminiszter hatáskörébe utalja a kormányzati célú hírközlési 
szolgáltatónak, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az 
Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, a K-
600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működésének, valamint e hálózatok 
infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységének felügyeletét.  
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 3. § (2) bekezdése, valamint 1. melléklete alapján a kormányzati célú hírközlési 
tevékenységeket és szolgáltatásokat a Rendelet 3. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel a NISZ 
Zrt. látja el, mint kormányzati célú hírközlési szolgáltató. 
A Rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében a tartós állami tulajdonú társasági részesedésekkel 
működő társaságokat – mint amilyen az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt.  (a 
továbbiakban: MVM NET Zrt.) is – a tulajdonukban lévő és az általuk kezelt, állami 
vagyonnak minősülő elektronikus hírközlési építményekkel és elektronikus hírközlő 
eszközökkel kapcsolatos közös eszközhasználatra szerződéskötési kötelezettség terheli a 
NISZ Zrt-vel. Az MVM NET Zrt. által üzemeltetett LTE 450 hálózat stratégiailag fontos, 
állami tulajdonú alaphálózat mivel kiemelkedő biztonságossága mellett területi hálózati 
lefedettség és rendelkezésre állás szempontjából jobb a piaci mobilszolgáltatóknál (országos 
területi lefedettséget biztosít magas (>99,9%) rendelkezésre állás mellett). Az MVM NET Zrt. 
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és a Szolgáltató között létrejött, hatályos Távközlési Hálózat Használati Szerződés (a 
továbbiakban: HHSZ) ezeket a tényeket rögzíti. 
Az LTE 450 üzemeltetése keretében a stratégiailag fontos, állami tulajdonú alaphálózaton 
szolgáltatások nyújtása történik a BM felügyelete alá tartózó szervek részére. 
Az LTE 450 hálózaton az alábbi adatátviteli szolgáltatásoknyújtása történik: 
− határőrizet / OKF, drón; 
− határőrizet, vízi határátlépési pontok,; 
− határőrizet, „Schengen busz”, adatbázis elérés; 
− határőrizet, ideiglenes határátkelőhelyek adatforgalma (NAV és ORFK); 
− OVF telephelyek, telemetriai adatátvitel; 
− BRFK, műveleti irányításhoz használt buszok; 
− OKF, Molari projekt, országos riasztási hálózat adatátvitele; 
− A rendészeti szervek élőkép átvitelének kísérleti üzeme. 
 
309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3. melléklet 1-100. pontjában meghatározott rendszerek 
üzemeltetése 
 
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft  Zrt. meghatározott alkalmazás-
üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként 
nevesíti, melynek 3. melléklete szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött 
üzemeltetési közszolgáltatási szerződések keretében látja el a feladatokat.   
 
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ), hibrid, inverz hibrid rendszer és biztonságos kézbesítési 
szolgáltatás üzemeltetése 
 
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 
(IV. 21.) Korm. rendelet 
− 4. § c) pontja értelmében a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában, 
− 4. § n) pontja értelmében a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattár, 

valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás 
vonatkozásában a szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. nyújtja. 

 
A Magyar Posta Zrt. az E-ügyintézési tv., valamint a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján – a vele kötött közszolgáltatási keretében az alábbiakban 
felsorolt szolgáltatásokat látta el: 
− BKSZ - Biztonságos kézbesítési szolgáltatás szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatás nyújtása, 
− Papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás központi elektronikus 

ügyitézési szolgáltatás nyújtása (hiteles inverz hibrid konverzió),  
− Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás központi elektronikus 

ügyintézési szolgáltatás nyújtása (hiteles hibrid konverzió). 
  
Postai Agora szolgáltatás 
 
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. 
(IV. 21.) Korm. rendelet alapján a Postai Agora szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. látja el. 
A fentiekkel kapcsolatos szolgáltatást közszolgáltatási szerződés keretében a Magyar Posta 
Zrt. nyújtja az alábbiak szerint: 
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− Ügyfélkapu ügyintézéssel kapcsolatos feladatok, 
− A Rendelkezési Nyilvántartás kapcsolatos feladatok, 
− szakhatóságok által interneten közzétett elektronikus nyomtatványok letöltése és 

kinyomtatása, 
− Postai Agora Terminállal (kioszk) kapcsolatos feladatok, 
− Az Agora Ponton elhelyezett WiFi berendezéssel nyújtott szolgáltatás. 
 
Fejlesztési feladatok részletezése: 
 
Új büntetőeljárási tv. bevezetésével összefüggő KAK infrastruktúra fejlesztések (a Központi 
Médiatár és Videókommunikációs infrastruktúra központ fejlesztése) 
 
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be. tv) alapján 2018. július 
1. napjától a büntetőeljárás lefolytatásában érintett szervezeteknél a törvényben előírt eljárási 
cselekményeknél, vagy valamelyik érintett fél kérése esetén videó- vagy hangfelvétel 
rögzítése szükséges, amennyiben a technikai feltételek rendelkezésre állnak. Az ekként 
rögzített videó- és hangfelvételeket az egész eljárás folyamán az érintett szervezetek 
illetékesei számára elérhetővé kell tenni.  
A fentiekben ismertetett változás miatt kifejlesztésre került rendszer feladata a kép-és 
hangfelvétel alkalmazását támogató Videokommunikációs Infrastruktúra Központ elérése, 
bővítése és a Központi Médiatár (a továbbiakban: KMT) kialakítása, amely megvalósítja a 
törvényben érintett szervek büntető eljárás során létrehozott nagyméretű videó állományainak 
tárolását, egymás közötti cseréjét. 
 
RVTTF fejlesztés 
 
A fejlesztés keretében a 2019. évben az alábbi feladatok valósultak meg: 
− 20 fős multifunkciós (oktatásra és vizsgáztatásra egyaránt alkalmas) informatikai 

kabinet kialakítása Remeteszőlősön, 
− távoktatásra és videokonferenciára egyaránt alkalmas tárgyaló kialakítása Remeteszőlős 

telephelyen, 
− 20 fős mobil informatikai oktató és vizsgaközpont kialakításához szükséges eszközök 

biztosítása. 
 
 
Térfigyelő kamerák integrálása és a felvételek központi tárhelyen történő tárolása szoftver 
beszerzés (Szitakötő projekt) 
 
A Budapest Közút Zrt. (BK) 2015-ben létrehozta az Integrált Közlekedésszervezési és 
Szabályozási Rendszerét (IKSZR), amelynek feladata a különböző forgalomirányító és 
forgalmat befolyásoló rendszerek egységes rendszerben történő kezelése, továbbá a 
keletkezett forgalmi információk célzottan, több szempontból történő felhasználása.  
 
A projekt célja egy olyan rendszer megvalósítása, melynek segítségével a közterületeken lévő 
kamerák adatai egy központi adattárba juttathatók, az így kialakuló adatbázisban a begyűjtött 
adatok egyszerű felületeken keresztül kereshetők, ill. hozzáférhetők. A fejlesztés főbb elemei: 
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Szofverfejlesztés 
 
− Digitális Kameraközpont szerver szolgáltatás: egy olyan digitális videó központ, amely 

az élőképek továbbítása mellett lehetővé teszi a valós idejű rendszámfelismerést is. 
− Digitális Kameraközpont kliens felület: a digitális kameraközpontnak rendelkezni kell 

saját böngészőből futtatható grafikus felhasználói felülettel, amin keresztül a rendszer 
felhasználói a kameraközpont által nyújtott szolgáltatásokat elérhetik. 

− Szitakötő rendszer eseménydetektáló modul: az IKSZR rendszerében már létező 
adatelemzési képesség megteremtése, a rendszámolvasó kamerák élőképét elemezve a 
rendszer képes lesz az elhaladó gépjárművek rendszámának megállapítására és az 
azonosított forgalmi események kapcsán további adatok előállítására. 

− Szitakötő adatközpont és külső interfészek: az elemzőmodul, valamint az intelligens 
végpontok által gyűjtött forgalmi eseményeket fogadni, tárolni és az eseményekhez 
kapcsolódó metaadat szintű feldolgozást biztosítani képes rendszer. 

 
IKSZR Video Tükörközpont fejlesztése 
 
− Az átnézeti kamerák képeinek Kormányzati Felhőből történő közvetlen elérhetőségét 

lehetővé tevő funkció megvalósítása.  
 
ORFK kameraképek pilot jellegű bevonása 
 
− Az ORFK Teve utcai épületébe beérkező Margit-híd környéki kameraképek pilot 

jelleggel történő behozása a Kormányzati Adatközpontba (licenceléssel együtt).  
 
Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet (ÁAFK) infrastruktúra fejlesztés 
 
A kormány által, az állami érdekű szoftverfejlesztéseket támogató egységes Állami 
Alkalmazásfejlesztési Környezet létrehozásáról szóló koncepcióról és az ezzel kapcsolatos 
feladatokról szóló 1238/2017. (IV. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. 
határozat) nevesített egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet (a továbbiakban: 
ÁAFK) alapvető célja a hatékony és olcsó állami működés biztosítása a 
méretgazdaságosságból, a központi hatósági felügyeleti jogkör gyakorlásából, valamint a 
központosítás útján kialakuló egységes, szabályozott eljárásból fakadó előnyök, továbbá a 
már állami tulajdonban lévő „szoftvervagyon”, illetve annak működését támogató 
informatikai infrastruktúra optimális kihasználásával. 
Az ÁAFK-nak korszerű technikai eszközökkel kell a Korm. rendeletben megfogalmazott 
kormányzati célok megvalósulását biztosítani. Olyan alkalmazásfejlesztési technikai 
környezetet kell kialakítani, amely az állami érdekek figyelembevételével tereli mederbe az 
állami célú és finanszírozású alkalmazás fejlesztéseknél használt szoftvertechnológiákat és 
szoftverarchitektúrákat az új és a meglévő alkalmazások fejlesztési, továbbfejlesztési, 
módosítási és nem utolsósorban fenntartási, üzemeltetési költséghatékonyságának javítása 
érdekében.  
A fejlesztés keretében a meglévő KAK Felhő környezet bővítéseként számítási kapacitást 
biztosító penge kialakítású szerver eszköz, valamint a penge szerverekhez tartozó 
virtualizációs licencek, továbbá adattárolási eszközök és licencek beszerzése valósult meg. 
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A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat (KRGH) infrastruktúra fejlesztése 
 
A Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat létrehozásáról szóló 2128/2017. (XII. 29.) Korm. 
határozat értelmében Kormányzati szándék, hogy a nemzeti minősített adatok elektronikus 
továbbítása céljából létrehozásra kerüljön egy a Belügyminisztérium által működtetett 
Kormányzati Rejtjelzett Gerinchálózat 
Az infrastruktúra fejlesztés keretében a KRG működtetéséhez szükséges informatikai hálózati 
eszközök beszerzése történik meg, mely feladatot a NISZ Zrt. látja el fejlesztési 
Közszolgáltatási Szerződés keretében a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010 (XII. 
28) Korm. rendelet, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. 
 
KAT Kormányzati Adattrezor (NTG) hálózati fejlesztése, valamint az informatikai 
infrastruktúra fejlesztése (I. és II. ütem) 
A Kormányzati Adatrezor (KAT) fejlesztési célja: az elektronikus ügyintézéssel összefüggő 
adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII.28.) 
kormányrendeletben foglaltak szerinti olyan központi, állam által létrehozott és működtetett 
adattárolási szolgáltatás megvalósítása, amely a beküldésre kötelezett szervezetek számára 
egységesen magas szinten, azonos feltételek mellett biztosítja az adatállományok és az ahhoz 
kapcsolódó rendszerek archivált példányainak megőrzését és szükség szerinti 
visszaszármaztatását. 
Rövid távú cél (KAT2A fázis): a kormányzati szervek elektronikus rendszereiben kezelt és 
tárolt adatokról egy biztonságos, központi helyen tárolt mentési adathordozók elhelyezése, 
amelyek segítségével katasztrófahelyzetet követően a szervezetek adatai (Nemzeti 
Adatvagyon, központi nyilvántartások stb.) helyreállíthatók. 
Középtávú cél (KAT2B és KAT2C fázis): a mentések a technika-technológia aktuálisan 
elérhető legmagasabb szintjén, elektronikusan jussanak a központi tárba, amely egy fizikai- és 
információbiztonsági szempontból egyaránt kiemelten védett objektumban helyezkedik el. 
 
KAT hálózatfejlesztés I. ütemben megvalósuló feladatok: Adathálózati kapcsolat kiépítése két 
telephely között, elsődleges nyomvonalon, valamint a szükséges DWDM (Dense Wavelength 
Division Multiplexing), azaz a sűrű hullámhossz osztásos multiplexálás eszközrendszerének 
biztosítása. 
 
KAT hálózatfejlesztés II. ütemében megvalósuló feladatok: Adathálózati kapcsolat kiépítése 
két telephely között (nyomvonalépítés, megvalósításhoz szükséges tervezés, engedélyeztetés, 
kivitelezés) másodlagos nyomvonalon. 
 
KAT informatikai infrastruktúra fejlesztés I. ütemben megvalósuló feladatok: Tervezési 
feladatok elvégzése (részletes megvalósíthatósági tanulmány, folyamatok és szabályozási 
javaslatok tervezése), minőségbiztosítás, elektronikus ügyintézési folyamatok megtervezése, 
oktatása és bevezetése, a védett objektum biztonságtechnikájának kialakítása. 
 
KAT informatikai infrastruktúra fejlesztés II. ütemben megvalósuló feladatok: Géptermi-, 
felügyeleti-, szünetmentes, tűzjelző-, tűzoltó rendszerek, valamint az IT eszközrendszer 
beszerzése és kivitelezése, a szükséges szoftverfejlesztési feladatok és rendszerintegráció 
elvégzése, a KAT kötelezett intézmények oktatása és a rendszer élesbe állítása.  
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Monor okos város infrastruktúra fejlesztések  
 
A kormány Monor település „okos város” funkcionalitással összefüggő fejlesztéseinek 
támogatásáról szóló 2040/2017. (XII. 27.) határozatában döntött arról, hogy a fejlesztéseket 
központi infrastruktúra és fejlesztések létrehozásával kell támogatni, „minta” projekt 
létrehozásával kell tesztelni, amelynek tesztalanyául a város mérete, településszerkezetének 
reprezentativitása és földrajzi elhelyezkedése alapján Monor Várost jelölte ki. A fejlesztés 
célja valódi, követhető példaként szolgáló „okos kisváros” mintaprojekt megvalósítása 
helyben és központilag megvalósuló projektelemekkel, ehhez kapcsolódóan egy központi 
infrastruktúra (okos város platform) létrehozása és ráépülő alkalmazások kifejlesztése a 
Lechner Tudásközpont által biztosított okos város módszertan alapján „az okos város” 
technológia magyarországi elterjesztése érdekében. A projekt célja a kiépített központi 
infrastruktúra és a kifejlesztett okos megoldások pilot jellegű tesztelése Monor Város 
tekintetében. 
 
A BM – NISZ Zrt. közötti fejlesztési közszolgáltatási szerződés keretében az alábbi 
fejlesztések valósultak meg: 
− Okos város központi szolgáltatási környezet létrehozása a Kormányzati 

Adatközpontban, központi alapinfrastruktúra fejlesztése. 
− Települési Mobilalkalmazás (mASP Mobilalkalmazás integrálása és bevezetése) és 

Szitakötő rendszer interfész fejlesztés (Monori kamerarendszer és a Szitakötő rendszer 
közötti interfész fejlesztése) 

 
Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (MEPISZ) fejlesztések  
 
A BM-NISZ Zrt. közötti fejlesztési közszolgáltatási szerződés keretében az alábbi fejlesztések 
valósultak meg: 
− közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozó jogszabályi és egyéb 

változások, a közfoglalkoztatási támogatások keretrendszerének továbbfejlesztésével, 
valamint az Adattárházi adatokkal kapcsolatos feladatok bővülése miatt szükséges 
fejlesztések;  

− a foglalkoztatási támogatások szakmai támogatását biztosító informatikai rendszer 
fejlesztése. 

 
Kormányzati Adatközpont (KAK) kapacitásbővítéséhez szükséges létesítményi környezetének, 
alapinfrastruktúrájának és rendszerelemeinek fejlesztése a KBR – ÁNYR – Fortuna – 
Szitakötő – NTAK szakrendszerek KAK-ba történő telepítése kapcsán 
 
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: KAK rendelet) 3. §-a alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális 
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a NISZ Zrt. útján működteti a 
Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az 1. mellékletben meghatározott KAK 
Felhő szolgáltatást (virtuális gép szolgáltatást) és adatmegőrzési szolgáltatást (a továbbiakban 
együtt: adatközponti szolgáltatások) nyújt a felhasználók részére. 
 
A fejlesztés célja a meglévő KAK Felhő környezet IaaS kapacitás bővítéseként számítási 
kapacitást biztosító penge kialakítású szerver eszköz, rack szerverek, a penge szerverekhez 
tartozó virtualizációs licencek, felhő automatizációs licencek, operációs rendszer és adatbázis 
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kezelő licencek, továbbá adattárolási és mentési eszközök beszerzése az alábbi rendszerek és 
szakrendszerek KAK-ban történő üzemeltetéséhez: 
− a Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Bűnjelnyilvántartó rendszere (KBR), 
− a Miniszterelnöki Kabinetiroda Álláshely Nyilvántartási rendszere (ÁNYR), 
− a Szerencsejáték Felügyelet Fortuna szakrendszere, 
− a „Szitakötő” szakrendszer. 
 
Az NTG fejlesztése (TEF – RZS – Szitakötő - GVH) 
 
A BM – NISZ Zrt. közötti fejlesztési közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi fejlesztési 
feladatok valósultak meg: 
− a TEF központi rendszereinek működéséhez szükséges szolgáltatások biztosítására, a 

szükséges szolgáltatások elérését biztosító NTG hálózat fejlesztésére; 
− az IdomSoft Zrt. által üzemeltetett kormányzati szervek által igénybe vett szakrendszeri 

szolgáltatások, köztük a ROBOTZSARU (RZS) elérését biztosító redundáns NTG 
kapcsolat kiépítése; 

− tárhely szolgáltatás elérését biztosító NTG hálózat fejlesztése, kiépítése a „Szitakötő” 
szakrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódóan, valamint a Gazdasági Versenyhivatal 
részére RZS használathoz szükséges fejlesztés. 

 
Irodai Munka Informatikai Támogatását biztosító eszközök beszerzése (IMIT fejlesztés a BM, 
PM, TEF részére) 
 
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.)  Korm. rendelet] 3. §-a 
alapján az IMIT működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus 
hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt., mint központi szolgáltató nyújthatja, a 
fejlesztés keretében megvalósult: 
− a TEF központi rendszereinek működéséhez szükséges informatikai és elektronikus 

hírközlési szolgáltatások biztosításához, a Szolgáltató Szolgáltatáskatalógusában 
részletezett ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges fejlesztést hajtja végre; 

− a TEF központi telephelyén, (Budapest, Szegedi út 35-37.) a NISZ Zrt. által biztosított 
szolgáltatások, hálózati infrastruktúra fejlesztést tartalmazza; 

− a BM egyedi igényeit támogató informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások 
fejlesztése. Egyedi informatikai igények nyújtása a Belügyminisztérium különböző 
Főosztályai számára; 

− a Pénzügyminisztérium egyedi igényeit támogató informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatások fejlesztése. 

 
A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő fejlesztések 
 
A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (továbbiakban Intézet) működését támogató 
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások biztosítása keretében az alábbi 
fejlesztések valósultak meg: 
− NTG kapcsolat kialakítása (190 Mbps), 
− Központi Internet kialakítása (300 Mbps), 
− Lokális (LAN) hálózat kialakítása, mely infrastruktúrán keresztül történik az adat- és 

hangkommunikáció,  
− Hívószámok biztosítása vezetékes telefon igényhez, valamint fax szolgáltatáshoz, 
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− Telefonos alközponti szolgáltatás bizosítása, 
− Videókonferencia rendszer biztosítása, 
− Mobiltelefon szolgáltatási igények biztosítása. 
 
„STB” okmányirodai, logisztikai és pénzügyi rendszer fejlesztése 
 
A NISZ Zrt. a közszolgáltatási szerződés keretében az „STB” okmányirodai logisztikai és 
pénzügyi rendszer fejlesztési-, illetve továbbfejlesztési feladatait végezte el. A szakmai 
irányító minisztériumok által megfogalmazott igények alapján az alábbi fejlesztések kerültek 
végrehajtásra: 
− Realk módosítások az IRÉN rendszer indításához kapcsolódóan, 
− IREN II. ütemfejlesztés, 
− EFER - IPP racionalizáció felhasználói igények alapján, 
− EFER IPP ASP csatlakozáshoz kapcsolódó fejlesztés, 
− STB ANIR fejlesztés,  
− STB ÁTIR - KPJ interfész modernizáció. 
 
Az 1203/2019. (IV. 17.) Korm. Határozata alapján, az újszülöttek életkezdésének támogatása, 
hivatalból történő okmányellátáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztése 
 
A családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások 
egyszerűsítéséről szóló 1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1203/2019. 
(IV. 17.) Korm. határozat] értelmében a kormányának szándéka, hogy a Magyarországon 
gyógyintézetben született, vagy a születésüket követően gyógyintézetben elhelyezett, 
egyértelmű jogi státuszú (rendezett családi jogállású) személyek részére, akiknek 
anyakönyvezését az intézet vezetője kezdeményezi, hivatalból kerüljön kiállításra a születési 
anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítóról és a 
lakcímről, a társadalombiztosítási azonosítóról és az adóazonosító jelről kiállított hatósági 
igazolvány, továbbá az okmányok kézbesítésére egy csomagban, a kórházi tartózkodás ideje 
alatt kerüljön sor. 
 
Az újszülöttek életkezdésével összefüggő okmányellátás „Okmánykelengye Fejlesztés” 
keretében 73 db tábla (számító) gép és dokkoló egységek, valamint az előírt specifikációk 
beszerése történt meg.  
 
A Kormányzati Érkeztető Rendszer (KÉR) fejlesztés 
 
A NISZ Zrt. Központi érkeztetési és digitalizációs igazgatósága (KÉRI) informatikai 
rendszerét több szoftver is alkotja, ebből a beérkezett levelek kezelését támogató elavult 
rendszer kiváltására irányult a fejlesztés.  
A fejlesztés során az alábbi feladatok valósultak meg:  
− A jelenlegi szoftver alapfeladat ellátás tekintetében történő fejlesztése, az adatkapcsolat, 

adatszolgáltatás és jogszabálykövetés biztosítása; 
− új szoftvermodulok kifejlesztése, melyek lehetővé teszik erőforrások felszabadítását, ez 

által újabb feladatok vállalását; 
− a Magyar Posta Zrt. Posta PAKK projektjének fejlesztése kapcsán, azzal 

összefüggésben szükséges KÉR fejlesztés, a további működési, csatlakozási folyamatok 
zavartalansága érdekében.  
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Irodai Munka Informatikai Támogatásával összefüggő amortizációs fejlesztések 
 
A fejlesztés során valósul meg a NISZ Zrt. által üzemeltetett végfelhasználói eszközeinek, 
végberendezéseinek amortizációs cseréje és fejlesztése a Központosított informatikai és 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokról 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alá tartozó 
kedvezményezett ellátotti kör részére az alábbiak szerint: 
− laptopok és munkaállomások cseréje, amelyek életciklusa, garanciája már lejárt, így 

nem vehető igénybe a gyártói támogatás, és az alkalmazott szoftverek sem frissíthetők. 
 
EDR 340 db készülék beszerzés (Pro-M Zrt.) 
 
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése szerint az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer (a 
továbbiakban: EDR rendszer) vonatkozásában, kormányzati célú hírközlési szolgáltatóként a 
Pro-M Zrt., mint szolgáltatót jelöli ki.  
 
A Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a csatlakozott felhasználók számára a 
kormányzati célú hírközlési szolgáltató csak olyan készülékek használatát teheti lehetővé, 
amely a hálózat egészére nem jelent biztonsági sebezhetőséget, fenyegetettséget és a 
kormányzati célú hírközlési szolgáltatón keresztül kerül beszerzésre. 
 
Az eszközbeszerzés keretében Pro-M Zrt. elvégezte 340 darab Motorola MTM5400 típusú 
EDR mobil rádióterminál és tartozékai (rádióterminálonként 1-1 db kezelőfej, 5 méteres 
konzol kábel, mikrofon, beépítő keret) beszerzését, azokat az ORFK részére – külön 
felhasználási szerződés keretében – használatba adta, valamint gondoskodott a 
rádióterminálok K-kulcsolásáról. 
 
Monor okos város alkalmazás fejlesztések (IdomSoft Zrt.) / IKIR rendszer 

 
A kormány Monor település „okos város” funkcionalitással összefüggő fejlesztéseinek 
támogatásáról szóló 2040/2017. (XII. 27.) határozatában döntött arról, hogy az okos 
városfejlesztéseket központi infrastruktúra és fejlesztések létrehozásával kell támogatni, és 
egy helyi mintaprojekt keretében kell tesztelni, amelynek tesztalanyául Monor városát jelölte 
ki.  
A fejlesztés során az okos város funkcionalitással összefüggő fejlesztések közül az 
úgynevezett „Okosváros” KERET rendszer fejlesztését, bevezetését, integrációja valósul meg, 
mely feladatnak a BM döntése alapján az IKIR rendszer égisze alatt kell, hogy megvalósuljon.  
A megvalósítás elsősorban a 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján előírt feladatokat 
kell, hogy tartalmazza. Emellett a fejlesztések eredményeképpen az Okos Város központi 
szolgáltatások (mobil applikáció, térinformatikai alkalmazás, városkártya) integrációját is 
támogatnia szükséges. 

 
Monor okos város fejlesztések (Lechner Tudásközpont Nkft.) 

 
A Lechner Tudásközpont Nkft. a fejlesztés keretében a Települési Térinformatikai Platform 
(TTP) rendszer kialakítását valósítja meg, amelynek során megvalósulnak az alábbi elemek: 
− Egységes térképszolgáltató és térképi megjelenítő felület elvárt funkcionalitással történő 

előállítása. 
− Front-end adminisztráció, és back-end kialakítása. 
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− Alfanumerikus adatok szolgáltatása LTK (KÖFOP) szakrendszerekből. 
− Egyéb országos, térképi adatok szolgáltatása, településre szűrve. 
− Saját települési, térképi és alfanumerikus adatok szolgáltatása. 
− Helyi fejlesztések során keletkező adatok/téradatok (szenzorok, kamerák) szolgáltatása. 
− 3D adatok előállítása és szolgáltatása. 

 
A webes alapú települési térinformatikai platform segítségével a Lechner Tudásközpont 
Nonprofit Kft. (LTK NKft.) szakrendszereiben tárolt, illetve a szakrendszerekhez más 
szolgáltatásból biztosított térképi adatbázisok egyetlen felületen integrálva elérhetővé válnak 
az önkormányzatok számára, és bővíthetők további, az önkormányzatok által létrehozott 
térképi rétegekkel és adatkörökkel. A platform a településrendezés, településtervezés, 
településfejlesztés és üzemeltetés folyamatait támogatja különböző adatkörök térképi 
megjelenítésével és menedzselésével. A platform alkalmas továbbá az önkormányzat saját 
kezelésében lévő, egyéb térbeli kataszterek adatainak megjelenítésére, valamint a szintén az 
LTK Nkft. által a pilot részeként fejlesztendő települési önkormányzati ingatlanok 
helyiséggazdálkodását és energiamenedzsmentjét segítő alkalmazás adatainak 
megjelenítésére. 

 
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez 
kapcsolódó, alkalmazás fejlesztési feladatok megvalósítása 
 
Az Idomsoft Zrt. által megvalósított alkalmazás fejlesztési feladatok keretében az alábbi 
rendszerek, és szakrendszerek fejlesztése, tovább fejlesztése történt meg: 
− ÁNYR fejlesztés:  az Álláshely nyilvántartásti rendszer (ÁNYR) alkalmazás 

fejlesztése; 
− PARKIG fejlesztés: jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz 

kapcsolódó rendszerek (mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa) 
fejlesztése; 

− e-SZIG fejlesztés: jogszabályban meghatározott személyiadat-és lakcímnyilvántartáshoz 
kapcsolódó rendszerek tekintetében BALE tanúsítvány megújítása; 

− ÁPT fejlesztés: jogszabályban meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz 
kapcsolódó rendszerek (E-PASS), valamint arcképelemzési nyilvántartás és 
arcképelemző rendszer (ÁAAR) fejlesztése;  

− Okmánykelengye fejlesztés: az újszülöttek életkezdésével összefüggő okmányellátáshoz 
szükséges alkalmazás fejlesztési feladatok; 

− VEN Genf fejlesztés: jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz 
kapcsolódó rendszerek fejlesztése; 

− ÁAFK alkalmazásfejlesztés: az Állami Alkalmazás Fejlesztési Központ; 
− IDR fejlesztés: az idegenrendészeti igazgatással összefüggő eljárásokat támogató 

Letelepedési és tartozkodási engedély újrafejlesztése. 
 
SZEÜSZ Hibrid-Inverz hibrid fejlesztés (Magyar Posta Zrt.) 
 
A Magyar Posta Hibrid Kézbesítési és Konverziós Szolgáltatása, az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást (általánosan használt rövidítése SZEÜSZ), 
illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (KEÜSZ-ök) nyújt. 
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A fejlesztési feladat keretében az alábbi infrastruktúra és interface fejlesztési feladatok 
valósulnak meg:  
− egy levélben változó számú csekk behelyezésének képességének kialakítása síkágyas 

nyomtatási és borítékolási megoldással, hibatűrő módon eszközbeszerzéssel; 
− borítékoló gépek beszerzése (a garantált üzletmenet-folytonosság biztosításához a 

jelentősen nagyobb igénybevétel esetén is stabil működés megteremtése érdekében a 
Magyar Posta oldaláról szükséges a küldeményelőállítási folyamat részleges átalakítása 
a borítékoló gépek beszerzésével; 

− BCP (Business Continuity Plan – Üzletmenet-folytonossági terv) helyszín kialakítása, 
átjárhatóság biztosítása a Hibrid szolgáltatás és az EPDB Zrt. postai leányvállalat 
között, a BCP helyszínen redundancia megteremtése iratmegsemmisítő eszköz 
beszerzésével. 

 
Az Egyszerűsítési tv. alapján összevont infrastruktúra fejlesztés 
 
A fejlesztés az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Egyszerűsítési tv.) 
31. § és 39. § szakaszaiban rögzített módosításokban foglaltakon alapszik, az egyes 
élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez szükséges források biztosításáról 
szóló 1716/2019. (XII. 17.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1716/2019. (XII. 17.) Korm. 
hat.] 1. pontjával összhangban.  
Az Egyszerűsítési tv. meghatározza az új Video-technológia alkalmazás (a kormány által 
kötelezően biztosítandó) elektronikus azonosítási szolgáltatás – videotechnológia segítségével 
történő kialakításával – bevezetését. Az új, Video kommunikáción keresztül történő 
azonosítás (a továbbiakban: VKTA rendszer) szolgáltatás biztosítja, hogy a magyar 
állampolgárok online - akár ügyfélkapu regisztráció nélkül is – video kommunikáción 
keresztül, szoftveres arckép azonosítást követően teljes körűen, korlátozás nélkül intézhessék 
ügyeiket. 
 
Elektronikus ügyintézési pont KIOSK fejlesztés – infrastruktúrafejlesztés 
 
Az Elektronikus ügyintézési pont(ok) infrastruktúrájának NISZ Zrt. általi kialakítása során 
történik meg a mesterséges intelligencia pilotolása a közigazgatásban, amely tervezetten 6 
hónapig fog tartani és az Erkölcsi bizonyítvány igénylés és a Vezetői engedély pótlás 
folyamat automatizálását/robotizálását célozza meg.  
A multifunkciós és biometrikus adat-felvételező eszközök beszerzését és üzembe helyezését 
követően ezen eszközök elsődlegesen kormányablakokban lesznek elhelyezve, így csökkentve 
a kormányablak emberi erőforrás szükségletét, hiszen ezen eszközök automatizáltan 
ügyintézői segítség nélkül intézhetik a meghatározott két ügyet. A pilot során egy eszköz a 
Magyar Posta Zrt. Budapest 62 postahivatalába kerül elhelyezésre. 
 
Az Egyszerűsítési tv. alapján a 309/2011. (XII.23.) Korm. Rendelet 3. mellékletében 
meghatározott KIOSK rendszer alkalmazás-fejlesztési feladatai  
 
Az Elektronikus ügyintézési pont(ok) kialakításával összefüggésben az IdomSoft Zrt. által 
történik meg a mesterséges inteligencia közigazgatásban történő alkalmazásához szükséges 
szoftverek kifejlesztése: 
Folyamattámogató alkalmazás elkészítése 
− okmány MRZ kódjával történő azonosítás + Arckép alapú azonosítás;  
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− hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelem előterjesztésének KIOSK-kal támogatott 
működéshez igazítása (tervezési, fejlesztési, tesztelési feladatok); 

− vezetői engedély pótlás KIOSK-kal támogatott működéshez igazítása (tervezési, 
fejlesztési, tesztelési feladatok. 

 
Egyéb kommunikációs feladatok részletezése: 
 
A "Határon túli magyar állampolgárok tájékoztatásáról” szóló közszolgáltatási szerződés  
 
A kormány a „határon túli magyar állampolgárok tájékoztatása” elnevezésű kampány 
keretében nemzeti konzultációt folytatott a 2032/2019. Korm. határozatban foglaltak szerint.  
A nemzeti konzultáció keretében tájékoztató anyagok kerülnek kézbesítésre a határon túli 
magyar állampolgárok részére. A tájékoztató anyagokkal együtt miniszterelnöki levelek és 
adatvédelmi tájékoztatók kerülnek megküldésre. 
 
„Önnek is joga van tudni” konzultációs közszolgáltatási szerződés 
 
A kormány „Önnek is joga van tudni” elnevezésű kampány keretében nemzeti konzultációt 
folytatott. A nemzeti konzultáció keretében az egyes nemzeti identitást és patriotizmust 
erősítő kiemelt kormányzati kezdeményezésekkel kapcsolatos tájékoztató anyagok kerülnek 
kézbesítésre az állampolgárok részére. A tájékoztató anyagokkal együtt miniszterelnöki levél 
és adatvédelmi tájékoztató kerül megküldésre. 
 
Az üzemeltetési, fejlesztési, és egyéb kommunikációs feladatok megvalósítását, a kormány 
döntései, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti forrásátcsoportosítások, péneszköz 
átadások, és forrásátcsoportosítási megállapodások alapján, az előirányzaton alábbiak szerinti 
többletforrások biztosították:  
 
− A XIV. Belügyminisztérium fejezet 2019. évi egyes forrásigényeinek biztosításáról 

szóló 1301/2019. (V.27.) Korm. határozat alapján biztosított forások az alábbi egyes 
üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását szolgálták összesen 6.780,9 millió 
forint összegben: 
= 100,6 millió forint az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásához 

kapcsolódó költségek biztosításáról szóló 1715/2018. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján; 

= 68,0 millió forint az anyakönyvi kivonatokhoz kapcsolódó uniós 
formanyomtatványoknak az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban történő 
kiállítása érdekében az elektronikus anyakönyvi nyilvántartási rendszer és az 
elektronikus ügyintézési felület fejlesztéséhez szükséges pénzügyi források 
biztosításáról szóló 1744/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján; 

= 19,6 millió forint a XI. Miniszterelnökség és a XIV. Belügyminisztérium 
költségvetési fejezetek közötti beruházási előirányzat-átcsoportosításról, valamint 
a működtetési kiadásoknak a XIV. Belügyminisztérium fejezet részére tartós 
jelleggel történő biztosításáról szóló 1749/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 
alapján; 

= 839,0 millió forint az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényben szereplő egyes feladatok végrehajtásához 
szükséges források biztosításáról szóló 1766/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 
alapján; 
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= 2.564,0 millió forint az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet 
létrehozásához, valamint az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet és az Állami 
Alkalmazás-katalógus működtetéséhez szükséges pénzügyi források biztosításáról 
szóló 1822/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján; 

= 2.824,0 millió forint a NISZ Zrt. közszolgáltatási szerződések 2019. évi 
bázishiány csökkentésére; 

= 365,7 millió forint a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes 
élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről szóló 1203/2019. (IV. 
17.) Korm. határozat alapján.  

− Az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozattal 60,8 millió forint került biztosításara a 
Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedések 
informatikai feladatainak megvalósítására. 

− Az 1649/2019. (XI.19.) Korm. határozat szerint a Magyar Posta Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások ellentételezéséhez 
szükséges 2019. évi forrás biztosítása alapján 1.522,7 millió forint forrás 
átcsoportosítása történt meg fejlesztési és üzemeltetési célú feladatokra. 

− Az 1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságok támogatásához szükséges 826,0 millió forint forrás átcsoportosítása történt 
meg az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, 
pótbefizetése jogcímcsoport terhére.  

− Az 1677/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 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 az elektronikus ügyintézési pontok kialakításához 
(KIOSK) 200,0 millió forint forrás rendelkezésre állását biztosította az elektronikus 
ügyintézési pont projekt kialakításának megkezdéséhez. 

− Az elektronikus ügyintézés folyamatos és permanens biztosításáról 
katasztrófahelyzetben, az állam működőképességének biztosításáról, az adatvagyon 
megőrzéséről és rendelkezésre állásáról szóló 1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 
alapján az előirányzat javára a XIV. Belügyminisztérium fejezeten belül a XIV. 
Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. A terrorellenes 
intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím terhére 8.765,5 millió forint 
átadott pénzeszköz, amely a Kormányzati Adatközpont (KAK) fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok megvalósításához biztosított fedezetet.  

− Az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1716/2019. (XII. 17.) Korm.határozat alaplján 3.982,2 millió forint 
fedezet került biztosításra a BBA előirányzat megtakarítása terhére, fejezeten belüli 
átcsoportosítással. 

− Egyéb kommunikációs feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek 
finanszírozásra összesen 1 340,1 millió forint összegben:  
= 84,9 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Határon túli magyar 

állampolgárok tájékoztatása kampány); 
= 1.255,2 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Önnek is joga van tudni 

tájékoztató kampány). 
− Egyes egyedi üzemeltetési és fejlesztési feladatok az alábbi források felhasználásával 

kerültek finanszírozásra összesen 19.076,2 millió forint összegben: 
= 165,4 millió forint BM Igazgatásból történt átcsoportosítás, a NISZ Zrt. által 

ellátandó, a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály 
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(BM VTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek 
üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokra; 

= 55,9 millió forint MKI-BM közötti átcsoportosítás (Álláshely nyilvántartó 
rendszer (ÁNYR) üzemeltetés és fejlesztése); 

= 773,2 millió forint NFA-ból (PM)-BM közötti átcsoportosítás (Munkaerő Piaci 
Informatikai Szolgáltatások fejlesztése); 

= 380,8 millió forint NFA-ból (BM)-PM közötti átcsoportosítás (Munkaerő Piaci 
Informatikai Szolgáltatások fejlesztése); 

= 307,5 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ (NTAK) üzemeltetése és fejlesztése); 

= 465,7 millió forint Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság fejezeten belüli 
forrásátadás IDR fejlesztés; 

= 288,3 millió forint PM-BM közötti átcsoportosítás alapján az IMIT+FEIR 
fejlesztési feladatokra; 

= 1.657,1 millió forint PM-NAV-BM közötti megállapodás KAK fejlesztési 
feladatokra; 

= 135,1 millió forint PM-BM +SZF közötti megállapodás Fortuna szakrendszer 
fejlesztésével kapcsolatos feladatokra; 

= 318,5 millió forint BM igazgatásából történt átcsoportosítás IKIR üzemeltetési 
feladatokra; 

= 430,5 millió forint BM ORFK-tól történt átcsoportosítás ROBOTZSARU 
üzemeltetési feladatokra; 

= 321,0 millió forint EMMI-BM közötti átcsoportosítási megállapodás OMSZ-t 
érintő NTG üzemeltetés; 

= 4,9 millió forint MKI - BM közötti átcsoportosítás a KIR3 / Poseidon rendszer 
üzemeltetésére; 

= 11.897,4 millió forint okmánybevétel BM igazgatásából történt átcsoportosítás 
okmánylogisztikai feladatok ellátására üzemeltetési feladatokra; 

= 620,0 millió forint BM igazgatásából történt átcsoportosítás a közszolgáltatási 
szerződések elszámoló szerződéseihez szükséges többletforrás biztosítása céljából 

= 896,6 millió forint fejezeten belüli forrásátcsoportosítás a BM Igazgatásból a 
2019. évi üzemeltetési hiány biztosítására; 

= 298,8 millió forint fejezeten belüli forrásátcsoportosítás az OIF-tól, mely fedezet 
felhasználásra került: 
− a 340 db EDR készülék beszerzésére; 
− a TEF szakrendszereinek feljesztési és üzemeltetési feladataira, valamint 

egyéb jogszabályváltozással összefüggő fejlesztések megvalósítására. 
= 59,5 millió forint összegben kötbérből származó bevétel került felhasználásra az 

Irodai Munka Informatikai Támogatásának (IMIT) amortizációs fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok tekintetében. 

 
Az előirányzat 2018. évi maradványa 64.409,2 millió forint volt, melyből 37.608,7 millió 
forint a kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege. A 64.409,2 millió 
forintból a 2019. évben 55.174,7 millió forint végleges pénzügyi teljesítése történt meg.  
 
Az előirányzaton a 2019. évben 55.859,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 
52.478,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 3.380,9 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt.  
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adatok millió forintban 

Megnevezés 

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 
Kifizetett előleg  
(nem végleges 

pénzügyi teljesítés) 
Pénzmaradvány 

Költségvetési 
maradvány  
Összesen 

NISZ Zrt. 34.575,0 4.804,4 39.379,4 
Pro-M Zrt. 2.190,1 0,0 2.190,1 

IdomSoft Zrt. 6.111,0 2.272,2 8.383,2 
Magyar Posta Zrt. 1.521,4 0,0 1.521,4 

Lechner Nkft. 485,7 0,0 485,7 
Egyéb 

befizetési/visszafizetési 
kötelezettségek 

0,0 518,9 518,9 

Összesen: 44.883,2 7.595,5 52.478,7 
 

Az 52.478,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 44.883,2 millió forint 
a kifizetett előlegek (mint nem végleges pénzügyi teljesítés) összege szerinti maradvány. 
 
A pénzügyi teljesítés és a kötelezettségvállalások lezárása a közszolgáltatási szerződések 
teljesítésigazolását követően történik.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 83 633,5 62 022,1 62 022,1 169 470,7 113 611,1 135,8% 67,0% 

Bevétel 16 526,7 0,0 0,0 26 990,2 26 990,2 163,3% 100,0% 

Támogatás 74 895,6 62 022,1 62 022,1 78 071,3 78 071,3 104,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

56 620,4 – – 64 409,2 64 409,2 113,8% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 62 022,1 0,0 62 022,1 0,0 
Módosítások jogcímenként      
- 1301/2019 (V. 27.) Korm. határozat végrehajtása - 
Forrásbiztosítás a kormányzati infokommunikációs 
fejlesztési és üzemeltetési feladatok megvalósításához  
(forrásbiztosítást előíró Kormányhatározatok alapján, 
valamint üzemeltetési bázis forrásigény biztosítása) 

6 780,9  6 780,9  

- 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása - 
Forrásbiztosítás az 1236/2019. (IV. 25.) Korm. 
Határozat alapján (Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi 
Intézet létrehozásával összefüggő intézkedések 
megvalósítása) 

60,8  60,8  
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

- 1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozat végrehajtása - 
a Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
által az állam részére nyújtott egyes szolgáltatások 
ellentételezéséhez szükséges 2019. évi forrás 
biztosítása 

1 522,7  1 522,7  

- 1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtása - 
forrásbiztosítás az LTE450 állami tulajdonú 
alaphálózaton nyújtott szolgáltatások 
megvalósításához 

826,0  826,0  

- 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat végrehajtása - 
forrásbiztosítás az 1677/2019. (XII. 5.) Korm. 
határozat alapján (elektronikus ügyintézési pontok 
létrehozása) 

200,0  200,0  

- 1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 
forrásbiztosítás a Kormányzati Adatközpont (KAK) 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósításához, 
a "A terrorellenes intézkedések megvalósításához 
szükséges intézkedések" előirányzat terhére 

8 765,5 8 765,5   

- 1716/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján BBA-
ból történő forrásbiztosítás az egyes élethelyzetekhez 
kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez szükséges 
fejlesztési feladatok megvalósításához  

3 982,8 3 982,8   

- MK-BM közötti átcsoportosítás "Önnek is joga van 
tudni …" Nemzeti Konzultációval kapcsolatos 
feladatokhoz szükséges forrásbiztosítás 

1 255,2  1 255,2  

- MK-BM közötti átcsoportosítás Nemzeti 
Konzultációval kapcsolatos feladatokhoz szükséges 
forrásbiztosítása (a határon túli magyar 
állampolgároknak címzett tájékoztató kiadvány és 
miniszterelnöki levél kézbesítésével kapcsolatos 
feladatok) 

84,9  84,9  

- MKI-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató Központ -NTAK- 
infrastruktúra fejlesztés és üzemeltetés) 

307,5  307,5  

- MKI-BM közötti átcsoportosítás (Álláshely 
Nyilvántartási Rendszer -ÁNYR- fejlesztése és 
üzemeltetése) 

55,9  55,9  

- PM-BM közötti megállapodás (Felügyelői 
Ellenőrzések Informatikai és Iktató Rendszere -FEIR- 
Fejlesztése és üzemeltetése) 

288,3  288,3  

- MKI-SZF-BM közötti átcsoportosítás (Fortuna 
szakrendszer infrastruktúra fejlesztése) 

135,1  135,1  

- PM-NAV-BM közötti átcsoportosítás (KAK 
infrastruktúra fejlesztése a Központi Bűnjelkezelő 
Rendszer -KBR- fejlesztésével kapcsolatban.) 

1 657,0  1 657,0  

- EMMI-OMSZ-BM közötti átcsoportosítás (NTG-
MIR-DAR üzemeltetése) 

321,0  321,0  

- MKI-BM közötti átcsoportosítás (KIR-3 / Posszeidon 
rendszer fejlesztése és üzemeltetése) 

4,9  4,9  

- PM/NFA - BM közötti megállapodás 
(Foglalkoztatási és Közföglalkoztatási Rendszer -
MEPISZ- fejlesztése (I.) 

380,8 380,8   

- PM/NFA - BM közötti megállapodás 
(Foglalkoztatási és Közföglalkoztatási Rendszer -
MEPISZ- fejlesztése (II.) 

773,2 773,2   
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

- MK-BM közötti megállapodás (küldföldön élő 
magyar állapolgárok részére Miniszterelnöki 
tájékoztató levél megküldésével kapcsolatos feladatok) 

191,7 191,7   

- MK-BM közötti megállapodás (Nemzeti 
Konzultációban résztvevő magyar állapolgárok részére 
tájékoztató levél megküldésével kapcsolatos feladatok) 

96,7 96,7   

- BBA előirányzatból megtakarítás átcsoportosítása 
elszámoló közszolgáltatási szerződésekhez szükséges 
forrás biztosításához, valamit a 1203/2019. (VI.17.) 
Korm.határozat szerinti forrásbiztosítás az e-SZIG 
fejlesztéssel kapcsolatos feladat megvalósításához 

715,0 715,0   

- ORFK-tól átcsoportosítás a "Robotzsaru" rendszer 
működtetéséhez szükséges forrás biztosítására 

434,8  434,8  

- OIF-tól átcsoportosítás az Idegenrendészeti 
nyilvántartási szakrendszer -IDR- fejlesztéséhez 
szükséges forrás biztosítása 

465,7  465,7  

- OIF-tól megtakarítás átcsoportosítása - 
infokommunikációs fejlesztési feladatok 
megvalósításához szükséges forrás biztosítása 

298,8  298,8  

- BM igazgatásától átcsoportosítás (a helyi 
közigazgatási információs rendszer -IKIR- 
üzemeltetése) 

318,5  318,5  

- BM igazgatásától átcsoportosítás (személyügyi 
szakrendszerek fejlesztéhez forrásbiztosítás) 

134,6  134,6  

- BM igazgatásától megtakarítás átcsoportosítása 
infokommunikációs fejlesztési feladatok 
megvalósításához, valamint az előirányzat 2019.évi 
forráshiányának rendezésére 

896,6  896,6  

- BM igazgatásától forrás átadás a BM Vezetőképzési, 
Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály 
(BM VTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett 
szakrendszerek fejlesztéséhez szükséges fedezet 
biztosítására 

30,8 30,8   

- Visszafizetett összeg előirányzatosítása (NISZ Zrt. 
által fel ánem használt fejlesztési forrás PM részére 
történő visszafizetéshez) 

3,8 3,8   

- Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) 
az Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok 
NISZ Zrt. általi megvalósításához 

11 897,4 11 897,4   

- Kötbér bevétel előirányzatosítása 152,5 152,5   
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 64 409,2 64 409,2   
2019. évi módosított előirányzat 169 470,7 91 399,4 78 071,3 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 62 022,1 0,0 62 022,1 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 1301/2019 (V. 27.) Korm. határozat végrehajtása - Forrásbiztosítás a 
kormányzati infokommunikációs fejlesztési és üzemeltetési feladatok 
megvalósításához (forrásbiztosítást előíró Korm. határozatok alapján, 
valamint üzemeltetési bázis forrásigény biztosítása) 

6 780,9  6 780,9 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

- 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat végrehajtása - Forrásbiztosítás 
az 1236/2019. (IV. 25.) Korm. Határozat alapján (Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásával összefüggő intézkedések 
megvalósítása) 

60,8  60,8 

- 1649/2019. (XI. 19.) Korm. határozat végrehajtása - a Magyar Posta 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által az állam részére nyújtott 
egyes szolgáltatások ellentételezéséhez szükséges 2019. évi forrás 
biztosítása 

1 522,7  1 522,7 

- 1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat végrehajtása - forrásbiztosítás 
az LTE450 állami tulajdonú alaphálózaton nyújtott szolgáltatások 
megvalósításához 

826,0  826,0 

- 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat végrehajtása - forrásbiztosítás 
az 1677/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján (elektronikus 
ügyintézési pontok létrehozása) 

200,0  200,0 

- 1307/2017. (VI. 8.) Korm. határozat alapján forrásbiztosítás a 
Kormányzati Adatközpont (KAK) fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
megvalósításához, a "A terrorellenes intézkedések megvalósításához 
szükséges intézkedések" előirányzat terhére 

8 765,5 8 765,5  

- 1716/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján BBA-ból történő 
forrásbiztosítás az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások 
egyszerűsítéséhez szükséges fejlesztési feladatok megvalósításához  

3 982,8 3 982,8  

- MK-BM közötti átcsoportosítás "Önnek is joga van tudni …" Nemzeti 
Konzultációval kapcsolatos feladatokhoz szükséges forrásbiztosítás 

1 255,2  1 255,2 

- MK-BM közötti átcsoportosítás Nemzeti Konzultációval kapcsolatos 
feladatokhoz szükséges forrásbiztosítása (a határon túli magyar 
állampolgároknak címzett tájékoztató kiadvány és miniszterelnöki levél 
kézbesítésével kapcsolatos feladatok) 

84,9  84,9 

- MKI-BM közötti átcsoportosítás (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ -NTAK- infrastruktúra fejlesztés és üzemeltetés) 

307,5  307,5 

- MKI-BM közötti átcsoportosítás (Álláshely Nyilvántartási Rendszer -
ÁNYR- fejlesztése és üzemeltetése) 

55,9  55,9 

- PM-BM közötti megállapodás (Felügyelői Ellenőrzések Informatikai 
és Iktató Rendszere -FEIR- Fejlesztése és üzemeltetése) 

288,3  288,3 

- MKI-SZF-BM közötti átcsoportosítás (Fortuna szakrendszer 
infrastruktúra fejlesztése) 

135,1  135,1 

- PM-NAV-BM közötti átcsoportosítás (KAK infrastruktúra fejlesztése 
a Központi Bűnjelkezelő Rendszer -KBR- fejlesztésével kapcsolatban.) 

1 657,0  1 657,0 

- EMMI-OMSZ-BM közötti átcsoportosítás (NTG-MIR-DAR 
üzemeltetése) 

321,0  321,0 

- MKI-BM közötti átcsoportosítás (KIR-3 / Posszeidon rendszer 
fejlesztése és üzemeltetése) 

4,9  4,9 

- PM/NFA - BM közötti megállapodás (Foglalkoztatási és 
Közföglalkoztatási Rendszer -MEPISZ- fejlesztése (I.) 

380,8 380,8  

- PM/NFA - BM közötti megállapodás (Foglalkoztatási és 
Közföglalkoztatási Rendszer -MEPISZ- fejlesztése (II.) 

773,2 773,2  

- MK-BM közötti megállapodás (küldföldön élő magyar állapolgárok 
részére Miniszterelnöki tájékoztató levél megküldésével kapcsolatos 
feladatok) 

191,7 191,7  

- MK-BM közötti megállapodás (Nemzeti Konzultációban résztvevő 
magyar állapolgárok részére tájékoztató levél megküldésével 
kapcsolatos feladatok) 

96,7 96,7  

- BBA előirányzatból megtakarítás átcsoportosítása elszámoló 
közszolgáltatási szerződésekhez szükséges forrás biztosításához, valamit 
a 1203/2019. (VI.17.) Korm.határozat szerinti forrásbiztosítás az e-SZIG 
fejlesztéssel kapcsolatos feladat megvalósításához 

715,0 715,0  

- ORFK-tól átcsoportosítás a "Robotzsaru" rendszer működtetéséhez 
szükséges forrás biztosítására 

434,8  434,8 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

- OIF-tól átcsoportosítás az Idegenrendészeti nyilvántartási szakrendszer 
-IDR- fejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása 

465,7  465,7 

- OIF-tól megtakarítás átcsoportosítása - infokommunikációs fejlesztési 
feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása 

298,8  298,8 

- BM igazgatásától átcsoportosítás (a helyi közigazgatási információs 
rendszer -IKIR- üzemeltetése) 

318,5  318,5 

- BM igazgatásától átcsoportosítás (személyügyi szakrendszerek 
fejlesztéhez forrásbiztosítás) 

134,6  134,6 

- BM igazgatásától megtakarítás átcsoportosítása infokommunikációs 
fejlesztési feladatok megvalósításához, valamint az előirányzat 2019.évi 
forráshiányának rendezésére 

896,6  896,6 

- BM igazgatásától forrás átadás a BM Vezetőképzési, Továbbképzési 
és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátása 
érdekében működtetett szakrendszerek fejlesztéséhez szükséges fedezet 
biztosítására 

30,8 30,8  

- Visszafizetett összeg előirányzatosítása (NISZ Zrt. által fel ánem 
használt fejlesztési forrás PM részére történő visszafizetéshez) 

3,8 3,8  

- Bevétel BM igazgatásától (mint KEK KH jogutódtól) az 
Okmánylogisztikával kapcsolatos közfeladatok NISZ Zrt. általi 
megvalósításához 

11 897,4 11 897,4  

- Kötbér bevétel előirányzatosítása 152,5 152,5  

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 64 409,2 64 409,2  

2019. évi módosított előirányzat 169 470,7 91 399,4 78 071,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának (1 db) 401,3  401,3 

- gazdasági társaság (5 db) 108 537,6  108 537,6 

- elkülönített állami pénzalap (1 db) 110,1  110,1 

- egyéb: Ávr. 172/A. §. szerinti előrejelzés 
adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési 
kötelezettség 

25,5  25,5 

- egyéb: Le nem kötött, illetve meghíúsult 
kötelezettségvállalásokból származó nem terhelt 
maradvány beutalása 

4 536,6  4 536,6 

Összes kifizetés 113 611,1 0,0 113 611,1 

 
 
281912 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati 
fejlesztéséhez szükséges önerő 
 
A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 
 
Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 7,5 millió forint 
volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap részére. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 - 0,0% 

Költségvetési 
maradvány 

7,5 0,0 0,0 7,5 7,5 100,0 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 7,5 7,5 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 7,5 7,5 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 7,5 7,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 7,5 7,5 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 7,5  0,0 7,5 

Összes kifizetés 7,5  0,0 7,5 

 
 
031721 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése  
 
A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre. 
 
Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,2 millió forint 
volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap részére. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 - 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 100,0 % 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 0,2 0,2 0,0 0,0  
2019. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 0,2 0,2 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,2 0,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 0,2  0,0 0,2 

Összes kifizetés 0,2  0,0 0,2 

 
 
352228 Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére 
 
A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzat 2018. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 41,9 millió forint volt, amely befizetésre 
került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
  

2215



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 7,2  0,0  0,0 41,9 41,9 582,0% 100,0% 

Bevétel 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 
Költségvetési 
maradvány 

7,2 0,0 0,0 41,9 41,9 582,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 41,9 41,9 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 41,9 41,9 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 41,9 41,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 41,9 41,9 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 41,9  0,0 41,9 

Összes kifizetés 41,9  0,0 41,9 

 
 
372128 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  
 
A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról szóló 1790/2016. (XII. 19.) 
Korm. határozat a BM feladataként nevesítette a központi közigazgatási szervek által bér 
irattárazási, helyiségbérleti konstrukcióban tárolt, illetve a fővárosi székhelyű területi 
államigazgatási szerveknél irattárazott iratanyagok mennyiségi felmérését, illetve hosszú távú 
elhelyezésére vonatkozó javaslat elkészítését.  
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A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 
(XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] a Nemzeti 
Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.-t (továbbiakban: NEDOK NZrt.) jelölte ki az e 
jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek központi irattárazásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, központi szolgáltatóként. A NEDOK NZrt. a 335/2005. (XII. 29.) Korm. 
rendeletben foglaltak alapján a központi irattárazási feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúrát és szervezeti kereteket, illetve a humánerőforrás-kapacitást a Központi 
Közigazgatási Irattár rendelkezésére bocsátotta, valamint a meghatározott feladatok 
teljesítéséhez a szükséges egyéb feltételeket biztosította. A NEDOK NZrt. ellátja az iratok 
szállításával összefüggő feladatokat, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott tárolási, 
rendelkezésre állási, üzemeltetési, metaadat-kezelési, továbbá irattári szoftverszolgáltatási 
feladatait, a tárolási díjba épített adatszolgáltatások ellátásához szükséges kapacitást 
biztosította a szolgáltatási időszak egésze során.  
 
2019-ben az iratanyag beszállításával és betárolásával párhuzamosan folyamatos és zökkenő 
mentes volt a szervektől érkező adatszolgáltatási igények kielégítése. A NEDOK NZrt. 2019 
decemberében elvégezte a közszolgáltatási szerződésben rögzített levéltári átadást és 
kényszerselejtezést. A kármentesítési, iratfertőtlenítési munkálatokat alvállalkozó 
bevonásával látta el.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 205,9 0,0 0,0 517,7 250,5 121,6% 48,4% 

Támogatás 250,5 0,0 0,0 267,2 267,2 129,8% 100,0% 

Költségvetési  
maradvány 

205,9 0,0 0,0 250,5 250,5 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- Előleg kifizetése a NEDOK NZrt. részére 267,2 0,0 267,2 0,0 
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 250,5 250,5 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 517,7 250,5 267,2 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előleg kifizetése a NEDOK NZrt. részére 267,2 0,0 267,2 
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- Előző évi maradvány előirányzatosítása 250,5 250,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 517,7 250,5 267,2 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (1 db) 250,5 0,0 250,5 

Összes kifizetés 250,5 0,0 250,5 

 
 
251212 Országos Polgárőr Szövetség 

 
A törvényi sor eredeti előirányzata 1.050,0 millió forint volt.  
 
Az Országos Polgárőr Szövetség (továbbiakban: OPSZ) részére támogatási szerződéssel a 
2019. évben 1.050,0 millió forint került biztosításra.  
A rendelkezésre bocsátott 1.050,0 millió forint az év folyamán kiegészült az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által biztosított 10,0 millió forint, valamint az Agrárminisztérium 
által biztosított 40,0 millió forint többlettámogatással, így az OPSZ összesen 1.100,0 millió 
forinttal gazdálkodott. 
A támogatás a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 
törvény, továbbá az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a 
megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, 
vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére, 
rendezvények finanszírozására, polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére, a 
polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására valamint az OPSZ működésének biztosítására.  
 
Az OPSZ 2019. évi szakmai tevékenysége és szervezeti felépítése: 
 
Az OPSZ fenntartotta, és folytatta a korábban meghirdetett és bevált fő szakmai programjait, 
amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat 
eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, 
valamint az ország közbiztonságának a javításához. 
Az OPSZ Elnöksége a 2019. évet „Szervezetileg Arccal Az Egyesületek Felé! Szakmailag 
Arccal A Közterületek Felé” program évévé nyilvánította. A jogszabályok által biztosított 
keretek között az OPSZ az Ifjúsági Tagozata koordinációjával törekedett olyan programokat 
ajánlani a polgárőr egyesületek részére, amelyek felkeltik a fiatalok érdeklődését.  
 
A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program keretében a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról 
szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozatban szereplő partnerségi feladatok kerültek 
ellátására a Rendőrséggel együttműködésben.  
 
A polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma – a 2018. évi 62.934 
főről – 2019. december 31-re 64.091 főre változott. 
Az „Ifjú Polgárőr” intézményének törvény általi bevezetése hatására megkezdődött és 
folytatódott az ifjú polgárőrök toborzása, felvétele, felkészítése, képzése. Az OPSZ-nél 
regisztrált ifjú polgárőrök száma folyamatosan növekszik és mintegy 2.004 főre nőtt. 
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A polgárőrök 2019-ban összesen 9.837.438 szolgálati órát teljesítettek, amely alapján 
megállapítható, hogy a polgárőrség továbbra is a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb 
és legnagyobb létszámú civil szervezete, amely a Rendőrség stratégiai partnereként 
meghatározó, fontos szerepet tölt be az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának 
fenntartásában. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 150,0 1 150,0 110,0% 100,0% 

Támogatás 1 050,0 1 050,0 1 050,0 1 150,0 1 150,0 110,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
 - előirányzat átvétel fejezetektől (AM, EMMI) 50,0 0,0 50,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 1 100,0 0,0 1 100,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 050,0 0,0 1 050,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- előirányzat átvétel fejezetektől 50,0 0,0 50,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 100,0 0,0 1 100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Egyéb: társadalmi szervezet (1 db) 1 100,0  0,0 1 100,0 

Összes kifizetés 1 100,0  0,0 1 100,0 
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029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 
 
Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek részére biztosítandó 
költségvetési támogatás forrásául szolgált, melynek legfőbb célja: 
– az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és 

hagyományőrző tevékenységéhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek 
finanszírozása, műszaki-technikai és informatikai fejlesztése, valamint az önkéntes 
tűzoltók oktatásának támogatása, valamint 

– az önkéntes mentőszervezetek mentési és beavatkozási képességeinek növelése, az 
eszközfejlesztések, a továbbképzésen történő részvétel támogatása, a szerepvállalásuk 
szélesítése, valamint a káresemények felszámolásánál való alkalmazhatóságuk 
gyakoriságának növelése. 

 
Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására 2019. évben 
700,0 millió forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg, amelyből 600,0 millió forint az 
önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati (527,0 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (73,0 
millió forint) támogatására, míg 100,0 millió forint az önkéntes mentőszervezetek pályázati 
(80,0 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (20,0 millió forint) támogatására szolgált.  
 
1)  A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar 
Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását 
követően 587 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján. 
 

Pályázati kategória megnevezése 
Pályázaton győztes 
egyesületek száma 

(db) 

Támogatás 
értéke összesen 
(millió forint) 

Működési költség  263 86,8 
Eszközbeszerzés 78 23,9 
Szertárépítés, felújítás 93 70,6 
EDR rádió 59 20,5 
Védőeszköz 387 183,6 
Tűzoltó technikai eszköz 207 49,1 
Szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések 266 42,9 
Kéziszerszámok és egyéb szakfelszerelések 318 46,5 
Oktatás, vizsgáztatás és PAV vizsgálat 53 1,1 
Összesen* 587 525,0 

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban. 
 
Az EDR rádiók alacsonyabb áron történő beszerzése miatt a pályázati keretből 2,0 millió 
forint átcsoportosításra került az egyedi döntésen alapuló támogatásokhoz.  
 
Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására rendelkezésre álló 2019. évi keretösszegből a 
BM OKF külön támogatást biztosított 73,0 millió forint összegben azon egyesületek részére, 
amelyek önálló beavatkozó tevékenység végzését vállalták. 2019. évben 55 ÖTE végzett 
önálló beavatkozói tevékenységet. 
 
Az egyes önálló beavatkozás vállalását tervező ÖTE-k indulásának időbeli elhúzódása miatt 
további 6,5 millió forint összegű, összesen 8,5 millió forint szabad keret keletkezett az év 
folyamán. Egyedi döntés alapján a szabad keret összegéből 14 ÖTE pénzbeli támogatása 
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valósult meg, amelynek köszönhetően a teljes összeg felhasználása megvalósult, nem 
keletkezett maradvány. 
 
2) A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra 
beérkezett igények szakmai elbírálását követően 77 mentőszervezet részesült támogatásban az 
alábbi kategóriák alapján. 

Pályázati kategória megnevezése 
Pályázaton győztes 

mentőszervezetek száma  
(db) 

Támogatás 
értéke összesen 
(millió forint) 

Technikai eszköz és gépjármű beszerzés 48 63,5 
Üzemanyag költség 5 0,4 
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás 
költsége  

6 0,5 

Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, 
műszaki vizsga 

13 2,5 

Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, 
tartozék 

7 1,8 

Oktatás, vizsgáztatás 6 1,8 
Védőeszköz és védőruha 34 9,3 
Összesen* 77 79,8 

* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban. 

A pályázati támogatás keretösszegéből az állványos kárhely megvilágító eszközök 
alacsonyabb áron történő beszerzése miatt 0,2 millió forint szabad keret keletkezett az év 
folyamán. Egyedi döntés alapján a szabad keret összegéből a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Vágáshuta ÖTE pénzbeli támogatása valósult meg, amelynek köszönhetően a teljes összeg 
felhasználása megvalósult, nem keletkezett maradvány.  
 
A 2019. évi 20,0 millió forint összegű keret terhére, egyedi döntés alapján 4 db INSARAG 
minősítésű városi kutató-mentő csoport, valamint a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet 
tevékenységéhez kapcsolódó technikai eszköz, védőeszköz, ruházat beszerzésére, működési 
kiadásokra, képzések, gyakorlatok költségeinek finanszírozására biztosított támogatást a BM 
OKF.  
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  0,0 700,0   700,0   0,0   0,0   - - 

Támogatás  0,0 700,0   700,0   0,0   0,0   - - 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 700,0    0,0 700,0    0,0 
Módosítások jogcímenként         

 - BM OKF részére előirányzat átadás  -700,0   0,0 -700,0    0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0    0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat     700,0   0,0   700,0   

Módosítások kedvezményezettenként    

Saját intézménynek        

 = Meghatározott feladatra (BM OKF) -700,0   0,0 -700,0   

2019. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   

 
 
302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 
 
A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány a Magyar Rendészeti Sportszövetség által 
alapított civil szervezet. Működésének, tevékenységének alapja a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény. 
Az alapítvány a 2019. évi 29,0 millió forint támogatást az alapító okiratában rögzített 
feladatainak ellátására, a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködésben szervezett 
szakmai, egészség-megőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok 
megvalósítására használta fel. A bűn- és baleset-megelőzési, közlekedésbiztonsági, 
egészségmegőrző és rekreációs programok, sport-rendvédelmi és KRESZ-táborok, a 
nyugdíjas és generációs találkozók célcsoportjai a belügyi és rendvédelmi dolgozók és azok 
családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok voltak. 
 
A Magyar Polgári Védelmi Szövetség a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, 
valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, 
ifjúsági versenyek rendezési költségeire, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által 
jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és 
vagyonbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2019. évben 10,0 millió forint 
támogatásban részesült. 
 
A Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) az alapító okiratában, valamint a BM OKF 
főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az 
általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2019. évben 50,0 millió forint támogatásban 
részesült. A támogatás hozzájárult az MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és 
szervezeti rendezvényeik támogatásához, létesítményi és ifjúsági, területi, megyei, illetve 
budapesti, országos és nemzetközi tűzoltó versenyek, valamint tűzoltónap szervezéséhez, 
szolgálati érem kiadásához és egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.  
 
A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott 
költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, 
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egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel a 2019. évi 5,0 
millió forint összegű támogatást.  
 
Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége a 2019. évi 5,0 millió forint összegű 
támogatását az a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves 
munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használta fel.  
 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 12,0 millió forintos támogatásából 9,0 
millió forint – támogatási szerződés alapján – hét önkormányzati érdekszövetség, a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a 
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, 
Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi és európai 
kapcsolatai fenntartására, erősítésére, 3,0 millió forint pedig a TÖOSZ Legjobb 
Önkormányzati Gyakorlatok program „Helyi polgárőrség és az önkormányzat 
együttműködése” témában meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.  
 
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (a továbbiakban: RSOE) 
támogatására 2019. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés.  
 
A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni 
Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, amelyet a katasztrófák elleni 
védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását az RSOE végezte.  
 
Az RSOE együttműködési megállapodások alapján a katasztrófavédelmi képzéshez 
kapcsolódóan navigációs és rádiós képzést, hajózási oktatást tart a BM OKF munkatársai 
részére, szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervekkel és a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságokkal, az állami, társadalmi és gazdálkodó szervekkel kialakított együttműködése 
során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl 
a közlekedésbiztonság terén is bővült. Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a 
segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek szezonindító és folyamatos 
karbantartásával, javításával, korszerűsítésével szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, 
kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában. Az 
egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan 
állami feladatokra, amelyek a biztonság növelését célozzák.  
 
A Magyar Rendészeti Sportszövetséget (a továbbiakban: MRS) a BM, valamint a 
belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított 
sportegyesületek hozták létre, országos sportszövetségként. Működésének, tevékenységének 
alapja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény.  
Az MRS a 2019. évi 48,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai 
megvalósítására fordította. Támogatta a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül is 
segítő sportágakat (lövészet, önvédelmi- és küzdősportok, speciális rendőr- és tűzoltósportok), 
a tagegyesületek programjait, kiemelt figyelemmel az állomány tagjai fizikai képességének 
fenntartására, fejlesztésére. Koordinálta, segítette a rendvédelmi személyi állomány 
sportolásának, testedzésének szervezett keretet adó civil szervezeteket, sportegyesületi keretet 
biztosított a szakszövetségi versenyrendszerben szereplő rendvédelmi állományba tartozó 
sportolóknak, sporteseményeket rendezett, közreműködött a verseny- és a szabadidős 
programok szervezésében. Szervezte a hazai versenyeken és a nemzetközi sporteseményeken 
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történő részvételt, közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a 
kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében. Eleget tett az európai és nemzetközi rendőr 
sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Képviselte 
Magyarország rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben. 
 
A Szertelen-kék Alapítvány a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésével kapcsolatos 
bűnmegelőzési célú tevékenységek megvalósítására kapott 5,0 millió forint támogatást.  
 
A Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton 
maradvány nem keletkezett.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés 

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 175,0 175,0 175,0 200,5 200,5 114,6% 100,0% 

Támogatás  175,0 175,0 175,0 200,5 200,5 114,6% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 175,0   0,0 175,0    0,0 
Módosítások jogcímenként       

 
- MRS és TŐOSZ támogatásának emelése 25,5 0,0 25,5 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 200,5   0,0 200,5    0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 175,0   0,0 175,0   

Módosítások kedvezményezettenként       

- Társadalmi szervezeteknek 25,5 0,0 25,5 

2019. évi módosított előirányzat 200,5   0,0 200,5   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Alapítvány (2 db) 34,0  0,0 34,0 

- Nonprofit társaság (7 db) 166,5  0,0 166,5 

Összes kifizetés 200,5 0,0 200,5 
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371995 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes 
feladatainak támogatása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, évközi módosítással 
fejezeten belüli döntés keretében 20,0 millió forint került átcsoportosításra a BM igazgatása 
többletbevétele terhére.  
  
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: 
SzVMSzK) részére 2019. évben támogatási szerződéssel 20,0 millió forint került biztosításra. 
 
A támogatás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 38. § (1) l) pontjában az SzVMSzK 
feladataként megjelölt személy- és vagyonőr intézkedéssel szembeni panaszkivizsgálás 
finanszírozására került felhasználásra, amely a vagyonvédelmi szakma törvényességének és 
szakszerűségének minősítését érintő közigazgatási jellegű ügyintézés. Az SzVMSzK-nak 
2018-ban nem csak a konkrét panaszkivizsgálásban voltak feladatai, hanem az 
információnyújtásban, illetve az ügyeknek a megnyugtató, közvetítéssel történő kezelésében. 
A személy- és vagyonőrök intézkedésével szembeni bejelentésekkel kapcsolatban megtörtént 
az ügyek kezelése, a szükséges eljárások lefolytatása, a tájékoztatási tevékenység ellátása, 
valamint az SzVMSzK hatáskörébe nem tartozó ügyek esetében az illetékes szervnek történő 
továbbítása. Az SzVMSzK a feladatainak ellátása során jogi segítséget nyújtott az 
érintetteknek, illetve az etikai bizottság közreműködésével hatékonyabbá vált a 
bejelentésekkel összefüggő ügyintézés és információátadás.  
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.   
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

Bevétel 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Támogatás 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- Egyéb: érdekképviseleti szervezet (1 db) 20,0 0,0 20,0 
Összes kifizetés 20,0 0,0 20,0 
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372084 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak 
támogatása 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, évközi módosítással 
fejezeten belüli döntés keretében 10,0 millió forint került átcsoportosításra a BM igazgatása 
többletbevétele terhére. A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány 
(továbbiakban: DHKFA) részére támogatási szerződéssel 2019. évben 10,0 millió forint került 
biztosításra. A DHKFA tevékenységével összefüggő feladatok támogatásának célja a helyi 
önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak bővítése és a nemzetközi „jó gyakorlatok” 
átültetése érdekében végzett tevékenységek elősegítése, valamint a DHKFA működésének 
támogatása. A támogatás az alábbi feladatok finanszírozását szolgálta: a támogatott 
időszakban folytatott tevékenységekkel összefüggő módszertani, szakmai anyagok készítése; 
nemzetközi kapcsolattartás, konferenciákon való részvétel támogatása; a DHKFA 
honlapjának tartalomfejlesztése, valamint rendszeres működési kiadásainak finanszírozása. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 10,0 0,0 0,0 11,9 11,9 119,0% 100,0% 

Bevétel 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 - 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Bevétel és 
Maradvány 

Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- A DHKFA feladatainak támogatása fejezeten belüli 
döntés keretében a BM igazgatása terhére 

10,0 0,0 10,0 0,0 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása (fel nem 
használt támogatás visszafizetése) 

1,9 1,9 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 11,9 1,9 10,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- A DHKFA feladatainak támogatása fejezeten belüli döntés keretében a 
BM igazgatása terhére 

10,0 0,0 10,0 

- Bevételek előirányzatosítása (fel nem használt támogatás 
visszafizetése) 

1,9 1,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 11,9 1,9 10,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- alapítvány (1 db) 11,9 0,0 11,9 

Összes kifizetés 11,9 0,0 11,9 

 
 
370140 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 
 
A kormány célja, hogy a minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésnek a gazdálkodásra 
gyakorolt közvetlen és közvetett hatásaira tekintettel, valamint a piaci viszonyokhoz igazodó 
jövedelemszint biztosítása érdekében – a BM, valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása 
alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi joggyakorlása alatt álló – egyes többségi állami 
tulajdonú gazdasági társaságoknál, és azok leányvállalatainál bérfejlesztésre kerüljön sor.  
 
A minimálbér-emelésnek és garantált bérminimum-emelésnek a Belügyminisztérium 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira, 
valamint a belügyminiszter közvetlen irányítása alatt álló költségvetési szervek tulajdonosi 
joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságokra és azok leányvállalataira gyakorolt hatásairól, 
valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1715/2017. (X. 3.) Korm. 
határozat elrendelte a XIV. BM fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címben a 3. 
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím létrehozását, valamint azt, hogy 
a bérfejlesztés a 2017. január 1. napjától megvalósuló, a járulékcsökkentés eredményeként 
jelentkező megtakarítás felhasználásával, továbbá többletforrás biztosításával, ütemezetten 
valósuljon meg.  
 
A törvényi soron eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Az előirányzat 2018. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 137,2 millió forint volt, amely befizetésre 
került a Központi Maradványelszámolási Alapba.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 0,0 0,0 137,2 137,2 - 100,0% 

Bevétel 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Támogatás 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 137,2 137,2 - 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Bevétel és 
Maradvány 

Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 137,2 137,2 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 137,2 137,2 0,0 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 137,2 137,2 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 137,2 137,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 137,2 0,0 137,2 

Összes kifizetés 137,2 0,0 137,2 

 
 
263301 "Útravaló" ösztöndíj program 
 
Az ösztöndíj program jogszabályi alapját a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet biztosítja. A 
2005 óta működő program célja személyes mentori támogatás és ösztöndíj nyújtása (általános 
iskola, középfokú iskola) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók 
részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. 
Tanévenként átlagosan csaknem 12-13 ezer tanuló vesz részt a programokban, amely az 
elmúlt években átalakult az ösztöndíj-támogatás differenciáltabbá tétele érdekében. Az 
ösztöndíj programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek 
be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon az előző év végi tanulmányi eredménytől függ. 
 
A program négy esélyteremtő alprogramjából az "Útravaló" ösztöndíj program fejezeti 
kezelésű előirányzat kizárólag az Út a középiskolába, valamint az Út az érettségihez 
alprogramokat finanszírozza, amelyet a 2019/2020. tanévtől kezdődően ismételten hazai 
költségvetés támogat a korábbi uniós forrással szemben. Szintén e tanévtől kezdve egy 
kismértékű emelés (15-20%) került végrehajtásra az ösztöndíjak és a mentori díjak 
tekintetében a más ösztöndíjakhoz mérhető versenyképesség megtartása érdekében. 
Az Út középiskolába és az Út az érettségihez alprogramok célja a tanulók iskolai 
sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal, 
valamint mentori támogatással. Az Út a középiskolába alprogram segíti a részt vevő tanulók 
felkészítését az érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra olyan módon, hogy a 
tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen a 
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középiskolába. Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a 
középiskola sikeres befejezésében, továbbá segítséget nyújtani a sikeres érettségi vizsga 
letételében, valamint a felsőoktatási intézménybe történő felvételben. Az ösztöndíjprogram 
céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 680,0 millió forint volt. A 2019/2020. 
tanévre vonatkozóan 2019. augusztus 21-én került pályázat kiírásra 675,0 millió forint 
keretösszeggel. A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén 
pedig a 2018/2019. tanév végi tanulmányi átlaguk alapján: 
 

Út a középiskolába alprogram 
Tanulmányi átlag minimum Tanulmányi átlag maximum Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó) 

3,0 3,49 9.000 
3,5 3,99 12.000 
4,0 4,49 13.500 
4,5 5,0 15.500 

 
Út az érettségihez alprogram 

Tanulmányi átlag minimum Tanulmányi átlag maximum Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó) 
2,5 2,99 9.000 
3,0 3,49 11.000 
3,5 3,99 14.000 
4,0 4,49 17.500 
4,5 5,0 20.000 

 
A pályázat teljes körű lebonyolítását (beérkező pályázatok befogadása, ellenőrzése, döntési 
lista előkészítése, nyertes pályázók részére támogatói okirat kiadása, ösztöndíjak és mentori 
díjak pénzügyi lebonyolítása, elszámolások ellenőrzése, esetleges követelések kezelése) az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végezte. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 674,8 millió forint került kifizetésre, 
amelynek teljes összege 7.193 fő hallgató ösztöndíjának és az őket mentorálók díjainak 
kifizetéséhez kapcsolódott. 
 
Az „Útravaló” ösztöndíj program fejezeti kezelésű előirányzaton 5,2 millió forint 
költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  0,5  680,0     680,0    680,0 674,8 134 960,0% 99,2% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0  -       -      675,0 674,8 - 100,0% 

Támogatás  0,1  680,0     680,0    680,0 680,0 680 000,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,4 – 0,0 0,0 0,0 0,0% - 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 680,0 0,0 680,0 0,0 
Módosítások jogcímenként      
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 675,0 

2019. évi módosított előirányzat 680,0 0,0 680,0 675,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- magánszemély (7 193 db) 674,8  674,8 

Összes kifizetés 674,8 0,0 674,8 

 
 
380106 Biztos Kezdet Gyerekházak 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) értelmében a Biztos Kezdet Gyerekházak (a továbbiakban: BKGYH-k) 
célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési 
lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem 
járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós 
szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatás működtetését 2012. évtől hazai finanszírozási rendszer 
biztosítja, és 2013-tól beillesztésre került a Gyvt. által szabályozott gyermekjóléti 
alapellátások rendszerébe. 
 
A finanszírozás keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó 
keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza, amely 
alapján az előirányzatot kezelő és a finanszírozási összeget folyósító szerv a TEF. A 
támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzése a MÁK megyei igazgatóságai által történt. 
 
A támogatás gyerekházankénti fajlagos összege a 2019. évi költségvetési törvény 8. számú 
mellékletében az Egyes, a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi és 

gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások között 
szerepel. A BKGYH-k fajlagos támogatásának értéke 2019. évben 6.245.115 forint. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
A 1213/2019. (IV.18.) Korm.határozat alapján 317,4 millió forint került átcsoportosításra az 
EMMI-BM megállapodás keretében. A gyerekházak támogatásával kapcsolatos feladatok 
ellátása érdekében 2019. évben felmerülő kiadások fedezetének biztosítására 188,4 millió 
forint központi, irányító szervi támogatásként, a 2019. évi minimálbér és garantált 

2230



 
 

bérminimum emelkedésének kompenzációjával felmerülő kiadások fedezetére 129,0 millió 
forint bevételként került átcsoportosításra. 
 
A rendelkezésre álló keretet növelte a kedvezményezettek fel nem használt támogatásaikból 
származó visszafizetések 3,9 millió forintos összege. 
 
2019. évben a Biztos Kezdet Gyerekházak támogatására 109 szerződés került megkötésre, 
ezzel összesen 309,8 millió forint támogatás folyósítása valósult meg, amely 2.400 gyermeket 
érintett. 
 
Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 11,5 millió forint 
volt, amelynek részét képezi a kedvezményezettek visszafizetéseiből származó 3,9 millió 
forint bevétel. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  0 0 0 321,3 309,8 - 96,4% 

Bevétel 0 0 0 132,9 132,9 - 100,0% 

Támogatás  0 0 0 188,4 188,4 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként      
- EMMI-BM megállapodás [1213/2019. (IV.18.) 
korm. határozat alapján a társadalmi felzárkózással 
kapcsolatos feladatok fedezének biztosítása] 

317,4 129,0 188,4 0,0 

-  Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek 
visszafizetései) 

3,9 3,9 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 321,3 132,9 188,4 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- EMMI-BM megállapodás [1213/2019. (IV.18.) korm. határozat 
alapján a társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok fedezének 
biztosítása] 

317,4 129,0 188,4 

-  Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 3,9 3,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 321,3 132,9 188,4 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit társaság (2 db) 7,0 7,0 0,0 

- önkormányzat/vagy intézménye (76 db) 229,9 229,9 0,0 

- egyéb: egyházi jogú személyek, egyéb civil 
szervezetek (11 db) 

72,9 72,9 0,0 

Összes kifizetés 309,8 309,8 0,0 

 
 
368506 Roma Szakkollégiumi Hálózat 
 
A kormány által elfogadott "Fokozatváltás a felsőoktatásban" című felsőoktatási stratégia 
akcióterve szerint ösztönözni szükséges a felsőoktatási intézményeket, hogy 
tehetséggondozási programjuk részeként működtessenek aktív szakkollégiumokat, amelyek 
szakmai programokon és közösségfejlesztő szerepükön túl aktívan bekapcsolódnak a 
felsőfokú képzésbe és kutatásba is. 
 
A roma szakkollégiumok támogatják és segítik a hátrányos helyzetű, köztük a roma 
származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét. A 2011-ben 
létesített Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat egyedülálló kezdeményezés európai 
szinten, amely jó gyakorlatként azonosítható az európai országok számára is. A roma 
szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon 
közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai roma nemzetiségű 
emberek felzárkózásának elősegítésében, továbbá, hogy a diploma megszerzésével a 
munkaerő-piacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű, köztük roma 
származású hallgatók. 
 
A roma szakkollégiumok fontos nevelési eleme az együttlakás, így a hallgatók 
diákotthonokban kerülnek elhelyezésre. Tanulmányi programjuk három alapvető pillérre épül: 
cigány-magyar kettős identitás fejlesztése, spirituális modul, valamint közéleti ismeretek 
elsajátítása. 
 
2019-ben 11 db szakkollégium működési célú támogatása valósult meg a vidéki egyetemi 
városokban és a fővárosban, több mint 300 fő hátrányos helyzetű roma hallgatóval. A 
hallgatók a humán szakokon túl az orvosi, a műszaki, és a gazdasági szakok mellett a 
művészeti szakokon is jelen vannak. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 549,3 millió forint volt. A rendelkezésre 
álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 16,0 millió 
forintos, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,8 millió forintos 
összege. 
 
A Roma Szakkollégiumi Hálózat megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 549,3 millió 
forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-
módosítások csökkentették: 
− egyetemi fenntartású, államháztartáson belüli roma szakkollégiumok működési célú 

2232



 
 

támogatása (Egri Roma Szakkollégium – Eszterházy Károly Egyetem, Kaposvári Roma 
Szakkollégium – Kaposvári Egyetem, Lippai Balázs Roma Szakkollégium – Debreceni 
Egyetem) 135,6 millió forint összegben; 

− kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása EMMI fejezeti kezelésű 
előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 0,4 millió forint 
összegben. 

 
Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított 
előirányzata 413,3 millió forint volt. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 427,1 millió forint került kifizetésre, 
amelyből: 
− egyházi fenntartású, államháztartáson kívüli roma szakkollégiumok működési célú 

támogatása (Budapesti Református Cigány Szakkollégium; Evangélikus Roma 
Szakkollégium; Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus 
Roma Szakkollégium; Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium; Pécsi Evangélikus 
Roma Szakkollégium; Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium; Szent Miklós 
Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Wáli István Református Cigány Szakkollégium) 
összesen 422,3 millió forintot tett ki; 

− a magyarországi egyházi és egyetemi fenntartású roma szakkollégiumokat összefogó és 
segítő Roma Szakkollégiumok Egyesülete szakmai célú (kommunikációs stratégia 
kidolgozása, alumni hallgatókkal kapcsolatos rendszer kialakítása, roma 
szakkollégiumok humán regiszterének kidolgozása) támogatása 4,0 millió forint 
összegben; 

− az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a 
Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő befizetésére összesen 
0,8 millió forint összegben került sor. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 3,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  103,2  549,3     549,3    430,2 427,1 413,9% 99,3% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0  233,0     233,0    0,0 0,0 - - 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - 100,0% 

Támogatás  120,0  549,3     549,3    413,3 413,3 344,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – 0,0 16,8 16,8 - 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 549,3 0,0 549,3 233,0 
Módosítások jogcímenként      
- kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása 
EMMI fejezeti kezelésű előirányzatának javára (2019. 
május 2-i átvételt megelőzően) 

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

- előző évi maradvány előirányzatosítása 16,8 16,8 0,0 0,0 
- bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek 
visszafizetései) 

0,1 0,1 0,0 0,0 

- előirányzat-átcsoportosítás Lippai Balázs Roma 
Szakkollégium 2019. évi szakmai programjának 
támogatására (ITM-Debreceni Egyetem javára) 

-33,3 0,0 -33,3 0,0 

- előirányzat-átcsoportosítás Egri Roma 
Szakkollégium 2019. évi szakmai programjának 
támogatására (ITM-Eszterházy Károly Egyetem 
javára) 

-55,1 0,0 -55,1 0,0 

- előirányzat-átcsoportosítás Kaposvári Roma 
Szakkollégium 2019. évi szakmai programjának 
támogatására (ITM-Kaposvári Egyetem javára) 

-47,2 0,0 -47,2 0,0 

- rovatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -233,0 

2019. évi módosított előirányzat 430,2 16,9 413,3 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 549,3 0,0 549,3 

Módosítások kedvezményezettenként    

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra (szakmai program támogatása az ITM alá 
tartozó Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Kaposvári 
Egyetem javára) 

-135,6 0,0 -135,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása EMMI fejezeti 
kezelésű előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,4 0,0 -0,4 

- előző évi maradvány előirányzatosítása 16,8 16,8 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 0,1 0,1 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 430,2 16,9 413,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb: Központi Maradványelszámolási Alap, 
egyesület, egyházi jogi személyek (11 db) 

427,1 0,0 427,1 

Összes kifizetés 427,1 0,0 427,1 
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376095 Tanoda Program 
 
A törvényi sor 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.507,0 millió forint volt. 
 
A Tanoda Program az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók 
délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. Azok a tanulók, akik az iskolai 
feladatok elvégzéséhez, a szülők otthoni segítségét igényelnék, azonban a szülők alacsony 
iskolai végzettsége valamint anyagi lehetőségeik miatt akadályokba ütköznek, a Tanoda 
Program keretein belül segítséget kaphatnak, hogy az iskolai elvárásoknak megfelelően 
teljesítsenek. A programban általános iskolás alsó és felső évfolyamos, valamint középfokú 
iskolai tanulók vesznek részt. A tanodák célja a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek, 
tanulók oktatási esélyeinek növelése. 
 
A tanodák Magyarországon közel 20 éve működnek. A kezdeti projektek elsősorban civil 
támogatási forrásokból tudtak működni, majd később, az EU-hoz való csatlakozás után már 
európai uniós források is elérhetővé váltak. Az uniós pályázatok lezárását követően, a tanodák 
hazai forrásból történő továbbfinanszírozásának fedezetét a mindenkori költségvetési törvény 
biztosítja. 
 
2018. december 4-én megjelentek a tanoda végrehajtási rendeletek. Az egyes 
kormányrendeleteknek a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaival összefüggő módosításáról 
szóló 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet a tanodák finanszírozásához, hatósági 
nyilvántartásához kapcsolódó egyes Korm. rendeletek módosítását tartalmazza. A gyermekek 
esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. 
(XII. 4.) EMMI rendelet pedig a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai 
feladatairól és működésük feltételeit határozza meg. 
 
A tanodai fejlesztés hazai rendszerbe történő beemelésére a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) módosításával 
– amely 2019. január 1-jével lépett hatályba – került sor, ezzel párhuzamosan a tanoda, mint 
új gyermekjóléti alapellátás bekerült Magyarország 2019. évi központi költségvetésébe, 
megteremtve a kiszámítható finanszírozás feltételeit. 
 
A tanodák finanszírozása a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának 
rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján, pályázati 
úton történik. Ezen felül a rendeletek lehetővé teszik, hogy egy tanoda proaktív módon egyéb 
forrásokat bevonjon a működésébe. A finanszírozás keretét a Tkr. szabályozza. Az 
előirányzatból támogatás nyújtható a befogadásra került tanoda szolgáltatás ellátása 
érdekében a Tkr.-ben meghatározottak szerint. Továbbá az előirányzat fedezetet biztosít a 
támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt kezelő szervi díj biztosítására. 
 
A fenti célok végrehajtása érdekében fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás történt a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: SZGYF) részére (a jogutódlást 
megelőzően még az EMMI-ben) a Tanoda programmal kapcsolatban 2019. évben ellátandó 
költségvetési támogatási feladatok kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzésért járó kezelői 
díj átadása kapcsán. Összesen 72,7 millió forint került átadásra. 
A módosított előirányzat a fejezetek közötti átcsoportosítás végrehajtását követően 2 434,3 
millió forint. 
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A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról szóló 1427/2019. (VII. 26.) Korm. 
határozat értelmében az SZGYF-ből az Áht. 11. § (3) bekezdése szerinti kiválással létrejövő 
új költségvetési szerv, a TEF látta el a társadalmi felzárkózással kapcsolatos központi 
feladatokat. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint az egyes 
kormányrendeleteknek az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak 
átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) 
bekezdései alapján 2019. augusztus 1. napjától a Tanoda program pályáztatásával és 
finanszírozásával kapcsolatos feladatokat a TEF látta el. 
 
Az EMMI megbízásából és nevében az SZGYF 2018. december 10. napján nyílt pályázatot 
hirdetett a tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására az állami támogatásra. 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2.423,3 millió forint volt. A 
pályázati felhívásra 224 darab pályázat érkezett be, melyből 196 darab tanoda szolgáltatást 
működtető szolgáltató került befogadására. A nyertes pályázatok összesített forrásigénye 
2.422,4 millió forint volt. 
2019. évben a befogadott 196 darab pályázatból a tanodák támogatására végül 186 
finanszírozási szerződés került megkötésre, ezzel összesen  2.277,0 millió forint támogatás 
folyósítása valósult meg, amellyel 5.167 tanuló került elérésre. 
A 2.277,0 millió forint kifizetésből 825,0 millió forint kifizetése már a TEF-ben történt.  
Az előirányzatból már a BM-ben a jogutódlást követően további 3,5 millió forint kincstári díj 
és pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése történt a Magyar Államkincstár javára. 
A módosított előirányzatból 2.280,5 millió forint teljesítése történt meg. 
 
Az előirányzaton 2019. évben 153,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhel 
maradvány keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  0,0 2 507,0 2 507,0 2 434,3 2 280,5  - 93,7% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 63,2 63,2 0,0 0,0  -  - 

Támogatás  0,0 2 507,0 2 507,0 2 434,3 2 434,3  - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 507,0 0,0 2 507,0 63,2 
Módosítások jogcímenként      
 - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -1,9 
 - Előirányzat átcsoportosítás az SZGYF részére, 
kezelői megállapodás alapján ellátandó Tanoda 
programmal kapcsolatban nyújtott támogatások 
végrehajtásáért kezelői díj 

-72,7 0,0 -72,7 -61,3 

2019. évi módosított előirányzat 2 434,3 0,0 2 434,3 0,0 
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Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 507,0 0,0 2 507,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -72,7 0,0 -72,7 

2019. évi módosított előirányzat 2 434,3 0,0 2 434,3 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- alapítvány (34 db) 667,2  667,2 

- közalapítvány (1 db) 13,5  13,5 

- nonprofit társaság (3 db) 17,5  17,5 

- egyéb: társadalmi szervezet (61 db) 1 221,9  1 221,9 

- - egyéb: egyházi jogi személy (14 db) 356,9  356,9 

- egyéb: Magyar Államkincstár - kincstári díj és TRILL 
befizetés (1 db) 

3,5  3,5 

Összes kifizetés 2 280,5 0,0 2 280,5 

 
 
331673 Roma kultúra támogatása 
 
Az előirányzat 2012. év óta minden évben pályázat keretében támogatja a helyi közösségek 
által szervezett roma kulturális események megvalósítását, kulturális tartalmak és termékek 
elérhetővé tételét. A pályázati formában nyújtott támogatás a legszélesebb körökhöz eljutó 
forrás, amely a fent részletezett céloknak megfelelően előnyben részesíti azokat a szereplőket, 
akik tevőlegesen hozzá szeretnének járulni a roma kultúra minél szélesebb körben való 
bemutatásának céljához, és ezzel a többségi és kisebbségi társadalom közötti feszültség 
lebontásához. 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 52,2 millió forint volt. 
 
A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány 0,9 millió forintos, valamint a kedvezményezettek fel nem használt támogatás 
jogcímen történő visszafizetéseiből származó bevétel 3,2 millió forintos összege. 
 
A Roma kultúra támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 52,2 millió forint 
összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát csökkentette a 2019. évi 
roma kulturális események pályázatainak lebonyolításához kapcsolódó lebonyolítási díj 
EMET javára történő biztosítása 1,5 millió forint összegben. 
 
Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított 
előirányzata 50,7 millió forint volt. 
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2019. évben a Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 
elérhetővé tételének támogatása elnevezéssel pályázat került kiírásra 50,0 millió forint 
keretösszeggel, amelynek lebonyolítója az EMET volt. A pályázaton belül támogatásra került 
a roma kulturális (zene, film, képzőművészet, irodalom) események megrendezése („A” 
komponens) valamint a roma művészettel, történelemmel kapcsolatos kutatás, könyvkiadás, 
könyvbemutató megvalósítása („B” komponens). A két komponensben, mindösszesen 17 
pályázat részesült támogatásban. 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 50,9 millió forint került kifizetésre, amelyből: 
− Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek 

elérhetővé tételének támogatás elnevezésű pályázat 50,0 millió forint, 
− az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a 

Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő befizetése 0,9 millió 
forint. 

 
Az előirányzaton 2019. évben összesen 3,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett, amelynek részét képezi a bevétel 3,2 milliós forintos összege is. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  54,2 52,2 52,2 54,8 50,9 93,9% 92,9% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 5,0 5,0 0,5 0,0 - 0,0 

Bevétel 0,3 0,0 0,0 3,2 3,2 1 066,7% 100,0% 

Támogatás  50,1 52,2 52,2 50,7 50,7 101,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

4,8 0,0 0,0 0,9 0,9 18,7% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 52,2 0,0 52,2 5,0 
Módosítások jogcímenként      
 - BM-EMMI megállapodás (2019. évi roma kulturális 
események pályázatainak lebonyolításához kapcsolódó 
lebonyolítási díj fedezetének átadása) (EMET javára) 

-1,5  -1,5 -1,5 

 - Bevétel előirányzatosítás (kedvezményezettek 
visszafizetései) 

3,2 3,2 0,0 0,0 

 - Előző évi maradvány előirányzatosítás 0,9 0,9 0,0 0,0 
 - Kiemelt előriányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -3,0 

2019. évi módosított előirányzat 54,8 4,1 50,7 0,5 
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Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 52,2 0,0 52,2 

Módosítások kedvezményezettenként    

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra (lebonyolítási díj átadása EMET javára) -1,5 0,0 -1,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 3,2 3,2 0,0 

- Előző évi maradvány előirányzatosítás 0,9 0,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 54,8 4,1 50,7 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- alapítvány (5 db) 17,6 0,0 17,6 

- önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 3,0 0,0 3,0 

- egyéb: Központi Maradványelszámolási Alap, 
egyesület, egyházi jogi személyek (12 db) 

30,3 0,0 30,3 

Összes kifizetés 50,9 0,0 50,9 

 
 
331195 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok 
 
A törvényi sor 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 448,2 millió forint volt, 
amely kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése érdekében 0,7 millió forint 
fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással (2019. május 2-i átvételt megelőzően 
a jogelőd minisztériumban) csökkent. 2019. évben a fel nem használt korábbi években 
nyújtott támogatásokból 8,6 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 
210,5 millió forint (amelyből 199,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 11,4 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt. 
 
Év közben 146,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás (előirányzat átvétel) került 
végrehajtásra a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Roma ösztöndíj programok fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási céljának megfelelő 
támogatások fedezetére. 
A későbbiekben szintén fejezeten belüli átcsoportosítás történt 50,0 millió forint összegben a 
Pénzügyminisztérium engedélye alapján a fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 
Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ fejezeti 
kezelésű előirányzat javára a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi és a 
2019. évi működési hiányából eredő többletigény fedezetére. 
 
Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák 
felzárkózását és társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő programok támogatása. Az 
előirányzat terhére olyan programok kerülnek támogatásra, amelyeknek célja az MNTFS II. 
intézkedési tervében rögzített célok megvalósítása, így a foglalkoztatás bővítésének 
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előkészítése, a hátrányos helyzetűek képzése, illetve a környezetük felkészítése, a 
mélyszegénységben élők és a romák életkörülményeinek javítását szolgáló programok, 
továbbá modellek, innovációk támogatása. Az előirányzat biztosít forrást a modell értékű 
foglalkoztatási programok támogatására.  
 
Az előirányzat terhére kerül megvalósításra a szociális földprogram, amely a szociálisan 
hátrányos helyzetű emberek megélhetését segíti elő. A megélhetés elősegítése céljából 
megvalósuló pályázati program keretében támogatható a konyhakerti növények termesztése, 
kisállattartás feltételeinek biztosítása, szociális földprogram keretében létrehozott mintakertek 
támogatása, valamint a termelő családok anyagszükségleteinek beszerzése, eszközbeszerzése. 
A felzárkózás egyik alappillére az oktatás, és e területen belül kiemelten a hátrányos helyzetű 
hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása. A roma nemzetiségi 
oktatási intézmény működésének támogatását, valamint további, a hátrányos helyzetű és roma 
tanulók/hallgatók iskolai előrehaladását segítő innovatív megoldások felkarolását és 
támogatását is az előirányzat fedezi. 
 
Az előirányzatból támogatás nyújtható: 
– a hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók esélyegyenlőségének, 

tehetséggondozásának előmozdítása érdekében a nemzetiségi oktatás, nevelési 
intézmény, valamint egyéb szakkollégium működésének támogatására; 

– a romák társadalmi-gazdasági integrációjához; 
– közösségépítést és identitást erősítő projektekhez; 
– a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásához, a hátrányos helyzetű településeken 

megjelenő etnikai, szociális társadalmi és területi hátrányok kezeléséhez,  
a szegregált lakókörnyezetben élők lakhatási és szociális integrációjához, 
életfeltételeinek javításához és a gyermekek esélytermetesét szolgáló projektekhez; 

– a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktívak fenntartható, és a vidéki élet értékeit 
középpontba állító gazdasági aktivizálásához, a kulturális autonómia intézményeinek 
megerősítéséhez;  

– és a rögzített célokhoz közvetlenül kapcsolódó járulékos tevékenységekhez. 
 
Az előirányzat felhasználása részben egyedi döntés alapján, részben pályázati úton történik, és 
történt 2019. évben is. 
 
Az előirányzat felhasználási céljának megvalósításával kapcsolatos támogatások nyújtásának 
lebonyolításával kapcsolatban lebonyolító igénybe vehető. 
 
A fenti célok egy részének végrehajtása érdekében fejezetek közötti előirányzat 
átcsoportosítás történt az EMET részére lebonyolítói megállapodások alapján a 2019. évi 
konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram pályázat lebonyolításával kapcsolatos 
feladatok elvégzéséért járó lebonyolítói díj átadása, és az egyedi támogatási kérelmekkel 
kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
elvégzésért járó lebonyolítói díj átadása kapcsán. Összesen 16,5 millió forint került átadásra. 
 
A Debreceni Egyetem részére háromoldalú költségvetési megállapodás keretében 60,0 millió 
forint került átcsoportosításra „a szegregált telepeken élő roma felnőttek rutin 
egészségstatisztikai rendszerére építkező egészségmonitorozási rendszer létrehozása” című 
program támogatására egyedi támogatás keretében. 
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További fejezetek közötti átcsoportosítás került végrehajtásra 6 Tankerület részére (Debreceni 
Tankerületi Központ – Kaposvári Tankerületi Központ – Kecskeméti Tankerületi Központ – 
Közép-Budai Tankerületi Központ – Salgótarjáni Tankerületi Központ – Szigetvári 
Tankerületi Központ) költségvetési megállapodás alapján a „Kollégium Plusz modellprogram 
2019/2020. tanév őszi időszakának megvalósítása” című program támogatására egyedi 
támogatás keretében. A támogatási összeg egységesen 6,0 millió forint volt, így összesen 36,0 
millió forint került átcsoportosításra. 
 
A módosított előirányzat a fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítások végrehajtása, 
valamint az előző évi maradvány, és a bevétel előirányzatosítását követően 650,1 millió 
forint. 
 
A 199,1 millió forint 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból a teljes 199,1 
millió forint teljesült 2019. évben az eredeti céloknak megfelelően, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére 2018. évben ki nem fizetett lebonyolítói díjra, az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által lebonyolítandó egyedi támogatások nyújtására, valamint a további nem 
lebonyolító által végrehajtandó 2018-ban megítélt egyedi támogatások kifizetésére a 
támogatási jognyilatkozatok alapján. A kifizetésekből 184,1 millió forint 2019. évben a 
jogutódlást megelőzően még a jogelőd minisztériumban történt meg. 
 
A 11,4 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi 
Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került a jogutódlást megelőzően még a jogelőd 
minisztériumban. 
 
2019-ben a Belügyminisztérium az EMET lebonyolítása útján „2019. évi Konyhakerti és 
kisállattartási szociális földprogram” tárgyban pályázatot hirdetett. A pályázat keretösszege a 
támogatási előirányzat terhére 180,0 millió forint volt. A pályázaton 190 pályázó nyert el 
támogatást – részükre a támogatói okiratok kiállításra kerültek – összesen 180,0 millió forint 
összegben. Közülük 16 szervezet mintakertet hozott létre további 200.000 forint ráfordítással. 
A bevont családok száma 8.000 fő (becsült adat). Az elnyert támogatások összege 2019. 
évben kifizetésre került. 
 
Az előirányzatból finanszírozott egyedi támogatások olyan gazdasági-társadalmi 
hátránykiegyenlítő programok megvalósítását szolgálták, amelyek pályázati úton a sokféleség 
miatt nem voltak kezelhetők. A támogatott programok között szerepelt roma szakkollégiumok 
támogatása, civil szervezetek felzárkózást segítő programjainak támogatása, tanoda 
támogatása, Kollégium Plusz modellprogram 2019/2020. tanév őszi időszaka 
megvalósításának támogatása, oktatási-felzárkóztató programok, áldozatsegítő támogatás, 
hátrányt kiegyenlítő programok támogatása (pl. táborszervezés, kiadványkészítés, közösségi 
ház kialakítása, dokumentumfilm készítés, zenei koncertre való felkészülés). Az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításában nyújtott támogatások összege összesen 233,1 
millió forint volt, mely teljes egészében kifizetésre került 2019. évben a kiadott támogatói 
okiratok alapján. Egyedi támogatásban többek között alapítványok, közalapítványok, egyházi 
jogi személyek, társadalmi szervezetek részesültek. Összesen 31 szervezet részére került 
támogatás nyújtásra a fejezeti kezelésű előirányzat céljainak megfelelően.  
A támogatási előirányzatból további egyedi támogatás keretében – nem lebonyolító 
igénybevételével – 12,6 millió forint került kifizetésre a Roma Produkciós Iroda Alapítvány 
és a Wáli István Református Cigány Szakkollégium részére. 
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Az előirányzatból már a jogutódlást követően további 0,6 millió forint kincstári díj és 
pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése történt meg a Magyar Államkincstár javára. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi módosított előirányzata 650,1 millió forint: a 448,2 
millió forint eredeti előirányzatból 112,5 millió forint előirányzat átcsoportosítás (átadás) 
történt fejezetek között az előirányzat terhére, az EMMI fejezeti kezelésű előirányzata részére 
0,7 millió forint került átadásra, fejezeten belüli átcsoportosítás történt az előirányzat javára 
146,0 millió forint összegben, továbbá fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra 
más fejezeti kezelésű előirányzat javára az előirányzatból 50,0 millió forint összegben.  
8,6 millió forint bevétel folyt be és 210,5 millió forint volt a 2018. évi maradvány.  
 
A  módosított előirányzatból 636,8 millió forint [426,3 millió forint támogatás, és 210,5 
millió forint maradvány] teljesítése történt meg. 
 
Az előirányzaton 2019. évben 13,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  548,2 448,2 448,2 650,1 636,8 116,2% 98,0% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 60,0 60,0 0,0 0,0  -  - 

Bevétel 1,7 0,0 0,0 8,6 8,6 505,9% 100,0% 

Támogatás  536,2 448,2 448,2 431,0 431,0 80,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

220,8 – 0,0 210,5 210,5 95,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 448,2 0,0 448,2 60,0 
Módosítások jogcímenként      
- kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása 
EMMI fejezeti kezelésű előirányzatának javára  
(2019. május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,7 0,0 -0,7 0,0 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 210,5 210,5 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása 8,6 8,6 0,0 0,0 
- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás az 
EMET részére lebonyolítói megállapodások alapján 
ellátandó lebonyolítói feladatok elvégzéséért járó 
lebonyolítói díjra  
(2019. évi konyhakerti és kisállattartási szociális 
földprogram pályázattal lebonyolításával kapcsolatos 
lebonyolítói díj és az egyedi támogatási kérelmekkel 
kapcsolatos költségvetési támogatási feladatok 
lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj) 

-16,5 0,0 -16,5 -13,8 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás a 
Debreceni Egyetem részére költségvetési 
megállapodás alapján egyedi támogatás nyújtása ("a 
szegregált telepeken élő roma felnőttek rutin 
egészségstatisztikai rendszerére építkező 
egészségmonitorozási rendszer létrehozása" című 
program támogatása) 

-60,0 0,0 -60,0 0,0 

- Fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás 6 
Tankerület részére – Debreceni Tankerületi Központ – 
Kaposvári Tankerületi Központ – Kecskeméti 
Tankerületi Központ – Közép-Budai Tankerületi 
Központ – Salgótarjáni Tankerületi Központ – 
Szigetvári Tankerületi Központ – részére költségvetési 
megállapodás alapján egyedi támogatás nyújtása 
("Kollégium Plusz modellprogram 2019/2020. tanév 
őszi időszakának megvalósítása" című program 
támogatása egységesen 6,0 millió forint) 

-36,0 0,0 -36,0 0,0 

- Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Roma 
ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére a fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási 
céljának megfelelő támogatások fedezetére 

146,0 0,0 146,0 0,0 

- Fejezeten belüli átcsoportosítás a Multifunkcionális 
Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ fejezeti kezelésű előirányzat javára 
a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. 
évi és a 2019. évi működési hiányából eredő 
többletigény fedezetére.  

-50,0 0,0 -50,0 -46,2 

2019. évi módosított előirányzat 650,1 219,1 431,0 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 448,2 0,0 448,2 

Módosítások kedvezményezettenként    

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -112,5 0,0 -112,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása EMMI fejezeti 
kezelésű előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,7 0,0 -0,7 

- Előző évi maradvány előirányzatosítás 210,5 210,5 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása  8,6 8,6 0,0 

- Fejezeten belüli átcsoportosítás a PM engedélye alapján a Roma 
ösztöndíj programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a fejezeti 
kezelésű előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások 
fedezetére 

146,0 0,0 146,0 

- Fejezeten belüli átcsoportosítás a PM engedélye alapján a fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére a Multifunkcionális Nemzetiségi-Roma 
Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ fejezeti kezelésű 
előirányzat javára a Gandhi Gimnázium Közhasznú NKft. 2018. évi és 
a 2019. évi működési hiányából eredő többletigény fedezetére 

-50,0 0,0 -50,0 

2019. évi módosított előirányzat 650,1 219,1 431,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- más fejezet intézménye (1 db) Lebonyolítói díj (2018. 
évi egyedi támogatások lebonyolítása) pénzeszközben 
történő átadása 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány terhére EMET javára (2019. május 2-i 
átvételt megelőzően) 

5,5  5,5 

- alapítvány (15 db) 162,3  162,3 

- közalapítvány (2 db) 8,7  8,7 

- nonprofit társaság (3 db) 16,8  16,8 

- önkormányzat/vagy intézménye (61 db) 61,3  61,3 

- egyéb: nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye 
(68 db) 

64,6  64,6 

- egyéb: társadalmi szervezet (71 db) 194,8  194,8 

- egyéb: egyházi jogi személy (15 db) 72,5  72,5 

- egyéb: egyéb vállalkozás (13 db) 38,3  38,3 

- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - Kicstár 
Központi Maradványelszámolási Alap (1 db) 

11,4  11,4 

- egyéb: Magyar Államkincstár - kincstári díj és TRILL 
befizetés (1 db) 

0,6  0,6 

Összes kifizetés 636,8 0,0 636,8 

 
 
331206 Felzárkózás-politika koordinációja 
 
Az előirányzat a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, az azokat 
megalapozó felmérések, kutatások, népszerűsítő, kapcsolódó rendezvények, fórumok 
támogatását szolgálja. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 29,6 millió forint volt. A rendelkezésre 
álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 22,5 millió 
forintos, a kötelezettségvállalással nem terhelt 4,1 millió forintos, valamint a 
kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 0,3 millió forintos bevétel 
előirányzatosított összege. 
 
A Felzárkózás-politika koordináció megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 29,6 milliós 
összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-
módosítások csökkentették: 
− EU Roma rendezvény megszervezésével kapcsolatos kiadások fedezetére 5,5 millió 

forint biztosítása a BM Igazgatás javára; 
− kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása EMMI fejezeti kezelésű 

előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 0,1 millió forint 
összegben. 

 
Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított 
előirányzata 24,0 millió forint volt. 
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Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt 22,5 millió forint összegű maradvány teljes 
mértékben felhasználásra került az alábbiak szerint: 
− hátrányos helyzetű gyermekek számára elérhető támogatásokról katalógus készítése 5,0 

millió forint előirányzat átcsoportosítás EMMI igazgatása javára; 
− Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (MNTFS) indikátor rendszerének 

frissítés kiadásainak fedezete 1,3 millió forint előirányzat átcsoportosítás EMMI 
igazgatás javára; 

− roma népességgel kapcsolatos demográfiai kutatás kiadásainak fedezete 8,9 millió forint 
előirányzat átcsoportosítás EMMI Igazgatás javára; 

− határon túli roma kutatással foglalkozó szakemberek számára szakmai fórum 
megrendezése 2,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás Debreceni Egyetem javára; 

− Kárpát-medencei Cigánytörténeti Fórum konferencia megszervezése 2,6 millió forint 
kifizetése Eötvös József Cigány Magyar Pedagógiai Társaság részére; 

− Tanoda programot népszerűsítő konferencia megszervezése 2,7 millió forint kifizetése 
Napkerék Egyesület részére. 
 

Az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott 4,1 millió forint  
Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő befizetése megtörtént. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben a módosított központi, irányító szervi 
támogatás terhére 10,0 millió forint került kifizetésre, amelyből: 
− „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” pályázat lebonyolítására 3,0 millió forint; 
− Kárpát-medencei felzárkózási szakfórum Csíksomlyón és Nagyváradon történő 

megrendezése 7,0 millió forint. 
 
Az előirányzaton 2019. évben 14,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  22,4 29,6 29,6 50,9 36,6 163,4% 71,9% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 8,3 8,3 8,3 0,0 - 0,0 

Bevétel 0,0 0 0 0,3 0,3 - 100,0% 

Támogatás  29,6 29,6 29,6 24,0 24,0 81,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

19,4 –  26,6 26,6 137,1% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 29,6 0,0 29,6 8,3 
Módosítások jogcímenként      
 - előirányzat átcsoportosítás EU Roma rendezvény 
kiadásaira (BM igazgatása javára) 

-5,5  -5,5  

 - kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása 
EMMI fejezeti kezelésű előirányzatának javára (2019. 
május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,1  -0,1  

 - előző évi maradvány előirányzatosítása 26,6 26,6   
 - bevétel előirányzatosítás 0,3 0,3   

2019. évi módosított előirányzat 50,9 26,9 24,0 8,3 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 29,6 0,0 29,6 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek    

- meghatározott feladatra (EU Roma rendezvény kiadásai BM 
igazgatása javára) 

-5,5  -5,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- kincstári díj és TRILL fedeztének átcsoportosítása EMMI fejezeti 
kezelésű előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,1  -0,1 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 26,6 26,6  

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 0,3 0,3  

2019. évi módosított előirányzat 50,9 26,9 24,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- más fejezet intézménye (1 db) 2,0  2,0 

- egyéb: EMMI igazgatása, egyéb civil szervezet, 
egyesület, egyéb külföldi szervezet, Központi 
Maradványelszámolási Alap (7 db) 

34,6  34,6 

Összes kifizetés 36,6 0,0 36,6 

 
 
297335 Roma ösztöndíj programok 
 
A törvényi sor 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1.047,4 millió forint volt, 
amely kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése érdekében 0,8 millió forint 
fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással (2019. május 2-i átvételt megelőzően 
a jogelőd minisztériumban) csökkent. 2019. évben a fel nem használt korábbi években 
nyújtott támogatásokból 52,5 millió forint bevétel folyt be (előirányzatosításra 56,1 millió 
forint bevétel került). Az előző évi maradvány összege 812,6 millió forint (amelyből 754,8 
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millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 57,8 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány) volt. 
 
Év közben 146,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás (előirányzat átadás) került 
végrehajtásra a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Társadalmi, gazdasági, területi 
hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzatra az 
előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások fedezetére. 
A későbbiekben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás (előirányzat átvétel) került 
végrehajtásra a BM és a Miniszterelnökség között létrejött költségvetési megállapodás alapján 
a 2019. évi Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj pályázat fedezetének biztosítására 3,0 
millió forint összegben. 
 
Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban 
roma hallgatók tanulmányainak támogatása az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. 
(VIII. 2.) Korm. rendelet szerinti Útravaló program két kiemelt alprogramja: az Út a 
szakmához, valamint az Út a diplomához alprogramjai keretében.  
Az előirányzat célja, hogy esélyt teremtsen a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók szakmához jutásának, továbbá felsőoktatási intézménybe való bekerülésének és 
bennmaradásának megsegítésére. 
 
A magyarországi nemzetiségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében kiemelt cél 
– a felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi 
CLXXIX. törvény) által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű 
tanulók támogatása, középiskolájuk ajánlása alapján. 
Az előirányzatba kerültek továbbá integrálásra a 2019-ig a XI. Miniszterelnökség fejezethez 
tartozó roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj támogatások feladatai. 
 
A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet 
szabályozza a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj pályázat 
célja, a roma nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, továbbá ezek hiányában a roma 
nemzetiségi nyelvoktatást és népismereti oktatást folytató középfokú oktatási intézmények 
tanulói sikeres érettségi vizsgát követően felsőfokú oktatási intézményben folytassák 
tanulmányaikat, valamint a nemzetiségi közösségi életben aktívan szerepet vállaljanak, 
erősítve ezzel a roma nemzetiségi identitást.  
 
Célcsoport: a roma/cigány nemzetiségi nevelést, oktatást folytató középfokú iskolák, és az 
érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát végző, kiemelkedő képességű 
roma/cigány középiskola tanulók. A pályázat benyújtásának szigorú feltétele, hogy csak az a 
roma nemzetiségű tanuló nyújthatja be a pályázatát, akinek a tanulmányi eredménye – a 
pályázat benyújtását megelőző tanév végén – elérte a 4,00 tanulmányi átlagot. 
 
A fenti céloknak megfelelően az előirányzatból támogatás biztosítható a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire mélyszegénységben élő, elsősorban roma tanulók 
és hallgatók iskolai sikerességének támogatására az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő 
alprogramjai keretében vagy esélyteremtést biztosító egyedi támogatás formájában, valamint 
támogatás biztosítható a felsőoktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése 
érdekében az anyanyelvű és kétnyelvű roma nemzetiségi nevelést, illetve oktatást folytató 
középfokú iskolák ajánlása alapján a 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében 
meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, középiskolai tanulóknak. 
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Az előirányzat felhasználása a 2019. év eredeti előirányzata terhére pályázati úton történt 
2019. évben. 
 
Az előirányzat felhasználási céljának megvalósításával kapcsolatos támogatások nyújtásának 
lebonyolításával kapcsolatban lebonyolító igénybe vehető. 
 
A fenti célok végrehajtása érdekében fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás történt az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére lebonyolítói megállapodások alapján az Útravaló 
ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai pályázatokkal kapcsolatos költségvetési 
támogatási feladatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésért járó lebonyolítói díj 
átadása kapcsán. Összesen 52,0 millió forint került átadásra. 
 
A módosított előirányzat a fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás végrehajtása, 
valamint az előző évi maradvány, és a bevétel előirányzatosítását követően 1.720,3 millió 
forint. 
 
A 754,8 millió forint korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt maradványából 743,2 millió 
forint teljesült 2019. évben az eredeti céloknak megfelelően az EMET által lebonyolítandó 
egyedi támogatások nyújtására, valamint a 2018/2019. tanévre kiírt Út a diplomához és Út a 
szakmához alprogram pályázataival kapcsolatos megítélt támogatások kifizetésére. A 743,2 
millió forint kifizetése 2019. évben a jogutódlást megelőzően még a jogelőd minisztériumban 
történt meg. 
 
Az 57,8 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi 
Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került a jogutódlást megelőzően még a jogelőd 
minisztériumban. 
 
Az Út a szakmához alprogram 2019/2020. tanévre vonatkozóan 2019. augusztus 21-én 
került pályázat kiírásra 640,0 millió forint keretösszeggel. A 2019. évi költségvetés terhére 
320,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2019/2020. tanév I. félévében biztosított 
támogatások fedezetére. 
 
Az Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók 
szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a 
munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a 
legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében 
maradjanak és sikeresen befejezzék tanulmányaikat. 
 
Az elnyerhető ösztöndíj mértéke teljesítményalapú és függ az előző év végi tanulmányi 
eredménytől. Az ösztöndíjak tehát a tanulmányi eredmény függvényében sávosan változnak, 
minél jobb a tanulmányi eredmény, annál magasabb az ösztöndíj. Ebben az alprogramban 
támogatott tanulók az ösztöndíj támogatás mellett mentori segítséget is kapnak. A mentor 
feladata a tanuló segítése a tanulásban és a pályaválasztásban. 
 
A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig a 2018/2019. 
tanév végi tanulmányi átlaga alapján: 
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Út a szakmához alprogram 
Tanulmányi átlag minimum Tanulmányi átlag maximum Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó) 
2,00 3,30 9.000 
3,31 4,20 14.000 
4,21 5,00 18.000 

 
Az Út a diplomához alprogramra beérkezett pályázati anyagok elbírálását követően az 
Értékelő Bizottság megállapította, hogy az érvényes pályázatok száma nem merítette ki a 
2019/2020. tanév I. és II. félévében egyaránt rendelkezésre álló keretösszeget, az Út a 
szakmához alprogram esetében azonban többletforrásra volt szükség, mivel több érvényes 
pályázat érkezett be a lebonyolítóhoz, mint a rendelkezésre álló keretösszeg. 
 
Az Út a szakmához alprogram pályázati felhívására beérkezett összes érvényes pályázat 
száma 4.366 db (2.792 db nyertes és 1.574 db tartaléklistás) volt. A 2019/2020-as tanévben 
felhasználható keretösszeg összesen 640,0 millió forint volt, amely 2.792 tanuló támogatására 
lett volna elegendő. Az Út a diplomához alprogram tekintetében keletkezett megtakarításból 
2019/2020. tanévben félévenként 10,1 millió forint az Út a szakmához alprogramra beérkezett 
pályázatok támogatására lett fordítva a BM közigazgatási államtitkára által hozott döntés 
alapján. 
 
Az alprogramok közötti forrásátcsoportosítás következtében az Út a szakmához alprogram 
2019/2020. tanév tekintetében a keretösszeg 660,2 millió forintra módosult, melyből a 2019. 
évi költségvetés terhére a 330,1 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2019/2020. 
tanév I. félévében biztosított támogatások fedezetére. A forrás megemelését követően a 2.891 
db nyertes hallgató és az őket mentorálók kerülhettek támogatásra. 
 
Az Út a diplomához alprogram 2019/2020. tanévre vonatkozóan szintén 2019. augusztus 
21-én került pályázat kiírásra 260,0 millió forint keretösszeggel. A 2019. évi költségvetés 
terhére 130,0 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2019/2020. tanév I. félévében 
biztosított támogatások fedezetére. 
Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási 
esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása. 
 
A kiírás keretében két komponensre lehet pályázni: 
− „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 150.000 Ft/félév 

vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás volt igényelhető a 2019/2020. 
tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2019. szeptember 1. és 2020. 
június 30. közötti időszakra; 

− B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség-
támogatás volt igényelhető a 2019/2020. tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire 
vonatkozóan, 2019. szeptember 1. és 2020. június 30. közötti időszakra. A támogatás 
összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95,0%- a, de nem haladhatja 
meg a 400.000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a 
pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető 
legmagasabb támogatást kapja. A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, 
felhasználását számlákkal szükséges igazolni. (Diákhitel esetén elfogadható a Diákhitel 
Központ, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.) 
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A hallgató mindkét komponens esetében akkor jogosult a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévi 
támogatásra, amennyiben a 2019/2020. tanév I. (őszi) félévében legalább a mintatanterv 50 
százalékának megfelelő kreditet teljesített és a 2019/2020. tanév II. (tavaszi) félévben is aktív 
hallgatói jogviszonyban állt. 
 
Az Út a diplomához alprogramra beérkezett pályázati anyagok elbírálását követően az 
Értékelő Bizottság megállapította, hogy az érvényes pályázatok száma nem merítette ki a 
2019/2020. tanév I. és II. félévében egyaránt rendelkezésre álló keretösszeget, így a 
keretösszeg a BM közigazgatási államtitkára által hozott döntés alapján csökkentésre került. 
A rendelkezésre álló keretösszeg helyett 2019/2020. tanév I. félév tekintetében 118,8 millió 
forintról, II. félév tekintetében 110,3 millió forintról született döntés. 
A 2019/2020. tanév I. féléve tekintetében 736 db nyertes hallgató kerülhetett támogatásra. 
 
A belügyminiszter megbízásából az EMET nyílt pályázatot hirdetett a 2019/2020. tanév és 
2020/2021. tanév Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára, roma nemzetiségi 
anyanyelvű, kétnyelvű nyelvoktató, vagy roma kulturális népismereti neveléssel – oktatással 
rendelkező, illetve érettségi megszerzésére irányuló képzést szervező középfokú iskolák 
tanulói részére. 
 
A pályázat célja magyarországi roma nemzetiséggel, illetve roma nemzetiségi közösséggel 
kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében felsőoktatási intézménybe történő 
továbbtanulásuk elősegítése érdekében támogatásban részesíteni a roma nemzetiségi nevelést, 
oktatást folytató középfokú iskolák ajánlása alapján a 2011. évi CLXXIX. törvény 1. 
mellékletében meghatározott, roma nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű 
középiskolai tanulókat. 
 
A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévekre összesen 18,0 millió forint ösztöndíj nyújtható 
ösztöndíj támogatás formájában a kiírás alapján. A 2019. évi költségvetés terhére 4,5 millió 
forint keretösszeg állt rendelkezésre a 2019/2020. tanév I. félévében biztosított támogatások 
fedezetére. Az ösztöndíj mértéke tanulónként havonta 30.000 forint, mely összeg a 
megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben a tanítási év végéig kerül 
folyósításra. 
 
A pályázati felhívásra beérkezett pályázatok alapján 6 köznevelési intézményből 37 tanuló 
nyújtotta be pályázatát a lebonyolító felé. A benyújtott pályázatok érvényesek voltak, azonban 
a pályázatra fordítható keretösszeg miatt 7 tanuló tekintetében a rendelkezésre álló 
félévenként keretösszeg nem volt elegendő. Ahhoz, hogy mind a 37 érvényes pályázatot 
benyújtott tanuló támogatásban részesüljön a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan félévenként 
1,1 millió forint keretemelés került végrehajtásra az Út a diplomához alprogram 
keretösszegének csökkentéséből származó forrás terhére. Így a keretösszeg 2019/2020. I. 
féléve tekintetében 5,6 millió forintra módosult. Végül a 37 pályázatból 35 tanulóval került 
ösztöndíjszerződés megkötésre 5,3 millió forint előirányzat terhére. 
 
A pályázatok teljes körű lebonyolítását (beérkező pályázatok befogadása, ellenőrzése, döntési 
lista előkészítése, nyertes pályázók részére támogatói okirat kiadása, ösztöndíjszerződés 
megkötése, ösztöndíjak és mentori díjak pénzügyi lebonyolítása, elszámolások ellenőrzése, 
esetleges követelések kezelése) az EMET végezte. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben a 2019/2020. tanév I. féléve tekintetében az Út 
a szakmához alprogramon nyertes hallgatók és mentoraik, az Út a diplomához alprogramon 
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nyertes hallgatók és a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjon nyertes hallgatók részére 
összesen 446,8 millió forint került kifizetésre, amelynek teljes összege a fent említett 
ösztöndíjak és mentor díjak kifizetéséhez kapcsolódott.  
 
A  módosított előirányzatból 1.247,8 millió forint (446,8 millió forint támogatás, és 801,0 
millió forint maradvány) teljesítése történt meg. 
 
Az előirányzaton 56,1 millió forint bevétel került előirányzatosításra, azonban a befolyt 
bevétel felülvizsgálatát követően ténylegesen a fejezeti kezelésű előirányzatot érintően 56,1 
millió forint bevétel folyt be az előirányzatra.  
 
Az előirányzaton 2019. évben 468,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  859,9 1 047,4 1 047,4 1 720,3 1 247,8 145,1% 72,5% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 100,0 100,0 457,5 446,8  - 97,7% 

Bevétel 0,6 0,0 0,0 56,1 52,5 8 750,0% 93,6% 

Támogatás  896,0 1 047,4 1 047,4 851,6 851,6 95,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

775,9 – 0,0 812,6 812,6 104,7% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 047,4 0,0 1 047,4 100,0 
Módosítások jogcímenként      
- kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása 
EMMI fejezeti kezelésű előirányzatának javára (2019. 
május 2-i átvételt megelőzően) 

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

- Maradvány előirányzatosítása 812,6 812,6 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása 56,1 56,1 0,0 0,0 
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 374,5 
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a PM engedélye 
alapján a Társadalmi, gazdasági, területi 
hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzatra az 
előirányzat felhasználási céljának megfelelő 
támogatások fedezetére 

-146,0 0,0 -146,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás az EMET részére 
lebonyolítói megállapodás alapján az Útravaló 
ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjai 
pályázattal kapcsolatos költségvetési támogatási 
feladatok lebonyolításával kapcsolatos lebonyolítói díj 
fedezetére 

-52,0 0,0 -52,0 -20,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

- Előirányzat átvétel a Miniszterelnökségtől a BM-ME 
között létrejött Költségvetési megállapodás alapján (a 
2019. évi Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 
pályázat fedezetére) 

3,0 0,0 3,0 3,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 720,3 868,7 851,6 457,5 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 047,4 0,0 1 047,4 

Módosítások kedvezményezettenként    

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -52,0 0,0 -52,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 - Kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása EMMI fejezeti 
kezelésű előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,8 0,0 -0,8 

 - Előző évi maradvány előirányzatosítás 812,6 812,6 0,0 

 - Bevétel előirányzatosítása 56,1 56,1 0,0 

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a PM engedélye alapján a 
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő 
programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzatra az 
előirányzat felhasználási céljának megfelelő támogatások fedezetére 

-146,0 0,0 -146,0 

 - Előirányzat átvétel Miniszterelnökségtől a BM-ME között létrejött 
Költségvetési megállapodás alapján (a 2019. évi Roma Nemzetiségi 
Tanulmányi Ösztöndíj pályázat fedezetére) 

3,0 0,0 3,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 720,3 868,7 851,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- más fejezet intézménye (55 db) 448,2 0,0 448,2 

- alapítvány (4 db) 5,7 0,0 5,7 

- nonprofit társaság (2 db) 7,4 0,0 7,4 

- önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 3,8 0,0 3,8 

- egyéb: magánszemély (7353 db) 610,1 0,0 610,1 

- egyéb: egyházi jogi személy (21 db) 114,8 0,0 114,8 

- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - Kicstár 
Központi Maradványelszámolási Alap (1 db) 

57,8 0,0 57,8 

Összes kifizetés 1 247,8 0,0 1 247,8 
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351973 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális 
Központ 
 
A törvényi sor 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 79,2 millió forint volt, 
amely kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték kifizetése érdekében 0,3 millió forint 
fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással (2019. május 2-i átvételt megelőzően 
a jogelőd minisztériumban) csökkent. Az előző évi maradvány összege 0,8 millió forint 
(kötelezettségvállalással terhelt maradvány) volt. 
 
Év közben a PM engedélye alapján a Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést 
elősegítő programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzatról a Gandhi Gimnázium 
Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakba: Gandhi NKft.) 2018. évi és a 2019. évi működési 
hiányából eredő többletigény fedezetére 50,0 millió forint került átcsoportosításra az 
előirányzatra. 
 
A módosított előirányzat a fent leírt előirányzat-módosítások után 129,7 millió forint. 
 
Az előirányzat biztosít fedezetet a Gandhi NKft. által fenntartott Multifunkcionális 
Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: NeRok) és 
annak hálózata működési költségeihez, az általuk szervezett programok lebonyolításához. 
 
A NeRok egy intézményhálózat, amelyet a Gandhi NKft. alapított 2015. évben. A NeRok 
feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása, roma, 
nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek 
kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, 
filmművészet, iparművészet, stb.), közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatása, részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében, az egész 
életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának 
elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, 
eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése, valamint a társadalmi kohézió erősítése. 
További feladat a NeRok-kal kapcsolatos marketing tevékenység, zenei-, tánc-, ének 
produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, táncházak szervezése, létrejött 
produkciók digitalizálása, illetve a roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, 
rendezvények szervezése. 
 
A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány (0,8 millió forint) kifizetése az eredeti 
céloknak megfelelően teljesült a Gandhi NKft. részére 2018. évben a jogelőd Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a Gandhi NKft. között létrejött támogatási szerződés és annak 
módosítása alapján. A kifizetés 2019. évben a jogutódlást megelőzően még a jogelőd 
minisztériumban történt meg. 
 
Fenti célok megvalósítása érdekében 2019-ben 128,8 millió forint vissza nem térítendő 
költségvetési támogatásban (eredeti előirányzatból: 78,8 millió forint, átvett előirányzatból: 
50,0 millió forint) részesült a Gandhi NKft. a részére a kiállított támogatói okiratok alapján. A 
128,8 millió forint a Gandhi NKft. részére 2019. évben kifizetésre került. Ebből 78,8 millió 
forint kifizetése 2019. évben a jogutódlást megelőzően még a jogelőd minisztériumban történt 
meg. 
 
Az előirányzaton 2019. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  78,0 79,2 79,2 129,7 129,6 166,2% 99,9% 

Támogatás  78,8 79,2 79,2 128,9 128,9 163,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – 0,0 0,8 0,8  - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 79,2 0,0 79,2 79,2 
Módosítások jogcímenként      
 - Kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása 
EMMI fejezeti kezelésű előirányzatának javára (2019. 
május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,3 0,0 -0,3 -0,3 

 - Előző évi maradvány előirányzatosítás 0,8 0,8 0,0 0,8 
 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Pénzügyminisztérium engedélye alapján a Társadalmi, 
gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő 
programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű 
előirányzatról a Gandhi Gimnázium Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2018. évi és a 2019. évi működési 
hiányából eredő többletigény fedezetére 

50,0 0,0 50,0 50,0 

2019. évi módosított előirányzat 129,7 0,8 128,9 129,7 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 79,2 0,0 79,2 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 - Kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása EMMI fejezeti 
kezelésű előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,3 0,0 -0,3 

 - Előző évi maradvány előirányzatosítás 0,8 0,8 0,0 

 - Fejezeten belüli átcsoportosítás a Pénzügyminisztérium engedélye 
alapján a Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő 
programok, szakkollégiumok fejezeti kezelésű előirányzatról a Gandhi 
Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi és a 2019. évi 
működési hiányából eredő többletigény fedezetére 

50,0 0,0 50,0 

2019. évi módosított előirányzat 129,7 0,8 128,9 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprfit társaság (1 db) 129,6 0,0 129,6 

Összes kifizetés 129,6 0,0 129,6 

 
 
359451 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
 
A törvényi sor 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 79,7 millió forint volt. 
2019. évben a fel nem használt 2018. évi és a korábbi években nyújtott támogatásokból 5,5 
millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 60,2 millió forint (a teljes 
összeg kötelezettségvállalással terhelt maradvány) volt. 
 
A módosított előirányzat a befolyt bevételek és a korábbi évek maradványának 
előirányzatosítását követően 145,4 millió forint. 
 
Az előirányzat felhasználási célja a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
előkészítési, a köztudatba való bevezetéssel kapcsolatos és működési költségeihez történő 
hozzájárulás biztosítása. 
Az előirányzat finanszírozza olyan rendezvények, programok, informális oktatási alkalmak 
szervezését, megtartását, melyek a cigány nyelv ápolását, fejlesztését, továbbadását, a roma 
hagyományok megőrzését szolgálják a fiatalabb korosztályoknak. Az előirányzat 
finanszírozza továbbá a romák kulturális örökségeinek és múltjának megismertetését és 
elmélyítését (színház, zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.) szolgáló 
programokat, a kulturális szervezetek szakmai támogatását, a hazai roma kulturális 
rendezvények szervezésében való részvételt, az egész életen át tartó tanulást segítő programok 
megrendezését, a felzárkózást elősegítő szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának 
támogatását, továbbá a roma kultúrát összefogó digitális archívum és annak tartalmának 
létrehozását. 
 
Megvalósítandó célkitűzések: 
– színház működtetése, új produkciók létrehozása, más művészeti csoportok 

produkcióinak befogadása, színi tanoda működtetése; 
– galéria működtetése, folyamatos kiállítások szervezése, katalógus kiadása, 

tehetséggondozás, műhelymunka, a leendő gyűjtemény előkészítése, kiállításra alkalmas 
állapotba hozása; 

– roma rádió működtetésének szakmai előkészítése; 
– zenei-, tánc-, énekoktatás, produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, 

táncházak szervezése; 
– a létrejött produkciók digitalizálása, egyéb digitális tartalmak beszerzése; 
– roma kultúrát bemutató fesztivál, rendezvény szervezése; 
– roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése. 
 
A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány (60,2 millió forint) kifizetése az eredeti 
céloknak megfelelően teljesült a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 
részére 2018. évben a jogelőd Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiállított támogatói 
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okiratok alapján. A kifizetés 2019. évben a jogutódlást megelőzően még a jogelőd 
minisztériumban történt meg. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata 2019. évben nem került 
felhasználásra tekintettel arra, hogy a Cziffra Roma Művészeti Központ beruházása nem 
valósult meg, így az előirányzat felhasználására nem volt lehetőség. 
 
Az előirányzaton 2019. évben 85,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  46,7 79,7 79,7 145,4 60,2 128,9% 41,4% 
ebből: személyi 
juttatás 

0,0 20,0 20,0 20,0 0,0  - 0,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 5,5 5,5  -  100,0% 

Támogatás  71,6 79,7 79,7 79,7 79,7 111,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

35,3 – 0,0 60,2 60,2 170,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 79,7 0,0 79,7 20,0 
Módosítások jogcímenként      
 - előző évi maradvány előirányzatosítása 60,2 60,2 0,0 0,0 
 - bevétel előirányzatosítás 5,5 5,5 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 145,4 65,7 79,7 20,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 79,7 0,0 79,7 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 60,2 60,2 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 5,5 5,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 145,4 65,7 79,7 

 
  

2256



 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit társaság (1 db) 60,2 0,0 60,2 

Összes kifizetés 60,2 0,0 60,2 

 
 
375595 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 
 
Az előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének 
támogatására, a helyi roma nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi kulturális 
kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusok 
képzésének támogatására. Ennek keretében négyféle pályázati kiírásra kerül sor: 
- ROMA-NEMZ-CISZ: célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, 

tevékenységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának 
megőrzésének, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását 
szolgáló tevékenység ellátásának, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok 
megvalósításának támogatása. 

- ROMA-NEMZ-KUL: célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi 
roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális értékei 
megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, 
közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, 
vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, 
kulturális, tudományos és hitéleti rendezvények és kezdeményezések támogatása. 

- ROMA-NEMZ-TAB: célja a hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók, 
6 éves kortól a nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók anyanyelvi 
nyelvismeretei bővítésének, a roma nemzetiségi népismeret részét képező, 
nyelvnemzettel kapcsolatos, történelmi, földrajzi, néprajzi zenei ismereteik 
fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a roma 
nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi 
hagyományőrző táborok, és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén. 

- ROMA-NEMZ-PED: célja a roma nemzetiségi pedagógusképzés helyzetének és a roma 
nemzetiségi nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a roma népismeret, valamint az 
anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképző 
programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató 
pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének 
elősegítése, szakmai műhelyek létrehozásának támogatása intézményközi közvetlen 
együttműködés keretében. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 657,9 millió forint volt. A rendelkezésre 
álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 11,5 millió 
forintos, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 8,7 millió forintos 
összege. 
 
A 2019. támogatási évre vonatkozóan 2018. október 26-án kerültek a pályázatok kiírásra 
összesen 570,0 millió forint összegben (ROMA-NEMZ-CISZ: 200,0 millió forint, ROMA-
NEMZ-KUL: 150,0 millió forint, ROMA-NEMZ-TAB: 200,0 millió forint, ROMA-NEMZ-
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PED: 20,0 millió forint), amelynek elbírálása, valamint az elnyert támogatási összegeknek a 
kedvezményezettek javára történő pénzügyi teljesítése a 2019. évre húzódott át. 
 
A pályázatok teljes körű lebonyolítását (beérkező pályázatok befogadása, ellenőrzése, döntési 
lista előkészítése, nyertes pályázók részére támogatói okirat kiadása, ösztöndíjak és mentori 
díjak pénzügyi lebonyolítása, elszámolások ellenőrzése, esetleges követelések kezelése) az 
EMET végezte. A ROMA-NEMZ-PED kiírás tekintetében a benyújtott érvényes pályázatok 
összege (5,6 millió forint) nem érte el a keretösszeg mértékét, ezért a felszabaduló 14,4 millió 
forint összeg terhére a fennmaradó három alprogramra benyújtott további érvényes pályázatok 
támogatása valósult meg. 
 
A Roma nemzetiség pályázatainak támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 
657,9 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az alábbi 
előirányzat-módosítások csökkentették: 
- a 2019. évi roma nemzetiség pályázatainak lebonyolításához kapcsolódó lebonyolítási 

díj EMET javára történő biztosítása 28,5 millió forint összegben; 
- kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása EMMI fejezeti kezelésű 

előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 0,3 millió forint 
összegben. 

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított 
előirányzata 629,1 millió forint volt. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 573,5 millió forint került kifizetésre, 
amelyből: 
- roma nemzetiség pályázatainak támogatása (ROMA-NEMZ-CISZ: 199,6 millió forint, 

ROMA-NEMZ-KUL: 152,5 millió forint, ROMA-NEMZ-TAB: 199,5 millió forint) 
összesen 551,6 millió forint összegben; 

- egyedi kérelmek alapján nyújtott támogatások a nemzetiségi identitást megerősítő 
színházi előadások lebonyolítására (Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány, valamint 
a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány javára) 11,5 millió forint összegben; 

- kincstári díjak és tranzakciós illetékek 1,7 millió forint összegben; 
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a 

Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő befizetésére összesen 
8,7 millió forint összegben került sor. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 76,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, 
amely kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  495,5  657,9     657,9    649,6 573,5 115,7% 88,3% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 - 100,0% 

Támogatás  515,7  657,9     657,9    629,1 629,1 122,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – 0,0 20,2 20,2 - 100,0% 

2258



 
 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 657,9 0,0 657,9 0,0 
Módosítások jogcímenként      
- kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása 
EMMI fejezeti kezelésű előirányzatának javára (2019. 
május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,3 0,0 -0,3 0,0 

 - előző évi maradvány előirányzatosítása 20,2 20,2 0,0 0,0 
 - bevétel előirányzatosítás (kedvezményezettek 
visszafizetései) 

0,3 0,3 0,0 0,0 

- BM - EMMI megállapodás (2019. évi roma 
nemzetiség pályázatainak lebonyolításához kapcsolódó 
lebonyolítási díj fedezetének átadása) (EMET javára) 

-28,5 0,0 -28,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 649,6 20,5 629,1 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 657,9 0,0 657,9 

Módosítások kedvezményezettenként    

- más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra (lebonyolítási díj átadása EMET javára) -28,5 0,0 -28,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- kincstári díj és TRILL fedezetének átcsoportosítása EMMI fejezeti 
kezelésű előirányzatának javára (2019. május 2-i átvételt megelőzően) 

-0,3 0,0 -0,3 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 20,2 20,2 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 0,3 0,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 649,6 20,5 629,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- alapítvány (27 db) 54,1 0,0 54,1 

- nonprofit társaság (1 db) 0,5 0,0 0,5 

- önkormányzat/vagy intézménye (193 db) 200,9 0,0 200,9 

- egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap, 
tranzakciós illeték, egyesület, egyházi intézmény) (204 
db) 

318,0 0,0 318,0 

Összes kifizetés 573,5 0,0 573,5 

 
 
019204 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása 
 
Az előirányzat támogatást biztosít az Országos Roma Önkormányzat (a továbbiakban: ORÖ) 
működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a 
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nemzetiségi média finanszírozására. Ezen felül támogatást biztosít az ORÖ közgyűlésének, 
hivatalának és intézményeinek helyet adó, budapesti, Dohány utcai székház ingatlanának 
fenntartására, működtetésére, a közgyűlés és a hivatali dolgozók személyi és dologi 
költségeire, a 2011. évi CLXXIX. törvényben deklarált kulturális autonómia megvalósítását 
szolgáló önkormányzati szakmai közfeladatok (programok, rendezvények) ellátására, 
valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére, valamint a nemzetiségi média finanszírozására. 
 
Az ORÖ bevétele kizárólag központi költségvetési támogatásból származik. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 433,4 millió forint volt. A rendelkezésre 
álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,8 millió forintos 
összege. 
 
Az Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat 433,4 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti 
előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások növelték: 
- az 1218/2019. (IV. 23.) és az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 2019. évi 

bérkompenzáció összege 0,7 millió forinttal; 
- a kulturális illetménypótlék fedezetének biztosításáról szóló ME - BM megállapodás 0,5 

millió forint összegben. 
Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított 
előirányzata 434,6 millió forint volt. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 435,4 millió forint került kifizetésre az ORÖ 
javára, az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  361,2 433,4 433,4 435,4 435,4 120,5% 100,0% 

Támogatás  362,0 433,4 433,4 434,6 434,6 120,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – 0,0 0,8 0,8 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 433,4 0,0 433,4 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- előző évi maradvány előirányzatosítása 0,8 0,8 0,0 0,0 
- 1218/2019. (IV. 23.) és a 1714/2019. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján a 2019. évi bérkompenzáció 
összege (Céltartalékok terhére) 

0,7 0,0 0,7 0,0 

- ME - BM megállapodás (kulturális illetménypótlék 
fedezetének biztosítása) 

0,5 0,0 0,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 435,4 0,8 434,6 0,0 
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Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 433,4 0,0 433,4 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 0,8 0,8 0,0 

- 1218/2019. (IV. 23.) és a 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján a 2019. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére) 

0,7 0,0 0,7 

- ME - BM megállapodás (kulturális illetménypótlék fedezetének 
biztosítása) 

0,5 0,0 0,5 

2019. évi módosított előirányzat 435,4 0,8 434,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 435,4 435,4 0,0 

Összes kifizetés 435,4 435,4 0,0 

 
 
267367 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 
 
Az előirányzatból támogatás biztosítható az ORÖ által fenntartott, a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben rögzített közfeladati ellátására létrehozott intézmények 
támogatására, amely az ORÖ által irányított költségvetési szervek részére továbbadható. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2019 évben 182,5 millió forint volt. Az 
eredeti előirányzat a 2019. évi költségvetési törvény 9. számú melléklete alapján az ORÖ által 
fenntartott intézmények támogatására szolgál. A törvényi sor eredeti előirányzatát növelte az 
ME-BM közötti megállapodás alapján az ORÖ által fenntartott Tiszapüspöki Általános Iskola 
felújítási kiadásainak fedezetére történő 30,0 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás.  
Az évközi módosítás eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított 
előirányzata 212,5 millió forint volt. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 212,5 millió forint került kifizetésre az ORÖ 
javára, az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  165,9 182,5 182,5 212,5 212,5 128,1% 100,0% 

Támogatás  165,9 182,5 182,5 212,5 212,5 128,1% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 182,5  182,5  
Módosítások jogcímenként      
 - ME -BM megállapodás (Tiszapüspöki Általános 
Iskola felújítási kiadások fedezetének biztosítása) 

30,0  30,0  

2019. évi módosított előirányzat 212,5 0,0 212,5  

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 182,5  182,5 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- ME -BM megállapodás (Tiszapüspöki Általános Iskola felújítási 
kiadások fedezetének biztosítása) 

30,0  30,0 

2019. évi módosított előirányzat 212,5 0,0 212,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- önkormányzat vagy intézménye (1 db) 212,5 182,5 30,0 

Összes kifizetés 212,5 182,5 30,0 

 
 
380495 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak 
támogatása 
 
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. 
határozat értelmében a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott 
településkörből a Központi Statisztikai Hivatal által készített legalacsonyabb komplex mutató 
alapján kiválasztott, mintegy 300 településen – a települések szakaszos bevonásával – hosszú 
távú fejlesztési program (a továbbiakban: Program) indul. 
 
A fentiek szerint meghatározott településekből a 2019. évben – a Program első szakaszára a 
1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 1. pontja szerinti komplex mutató alapján kiválasztott, a 
Korm. határozat 1. mellékletben felsorolt – 30 településen indul el a Program, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: MMSZ) módszertani támogatásával. 
 
Az Új Roma Stratégiával (2019-2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 
1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat értelmében a Programba további 3 település került 
bevonásra, melyeken az MMSZ fejlesztési programot indít a Korm. határozat 2. aa)-ac) 
alpontjaiban meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításával. 
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A Program módszertani támogatását, szakmai irányítását és koordinálását az MMSZ látja el, 
helyszíni, egyes településeken való végrehajtását az MMSZ karitatív civil és egyházi 
szervezetekkel együttműködésben, konzorciumi formában végzi. A konzorcium vezetője az 
MMSZ, konzorciumi partnerei pedig olyan szervezetek, amelyek a megvalósítási 
helyszíneken tapasztalattal rendelkeznek, és korábban hasonló programokat valósítottak meg. 
A fejlesztési tevékenységek megvalósítását a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi 
Tárcaközi Bizottság követi nyomon. 
 
Az MMSZ felel a program szakmai és pénzügyi megvalósulásáért, a vállalt célkitűzések 
eléréséért, a megvalósító szervezetek szakmai támogatásáért, melynek keretében felkészíti a 
helyi megvalósítókat, módszertani segítséget biztosít a települési diagnózisok és a cselekvési 
tervek elkészítéséhez, illetve azok felülvizsgálatához, elvégzi a tapasztalatok feldolgozását, 
gondoskodik azok beépítéséről (tudásátadás, módszertanfejlesztés). 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
 
Az 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 6. a) pontja alapján a Kormány 2.000,0 millió forint 
költségvetési támogatást biztosított A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási 
feladatainak támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára. 
 
A támogatási összegből 1.000,0 millió forint a Program alapműködésére (eszköz- és 
humánerőforrás biztosítása, „Jelenlét Pontok” kialakítása és fenntartása), krízisalap 
létrehozására, valamint a diagnózisok alapján kialakított cselekvési tervek végrehajtásaként 
diagnózis-alapú támogatásra kerül felhasználásra valamennyi érintett területen. A támogatás 
felhasználási időszaka 2020. június 30-ig tart. 
 
Az alapműködés keretében kialakításra kerülő Jelenlét Pontok olyan, mindenki számára 
nyitott közösségi terek, amelyek különböző közösségfejlesztő tevékenységeket biztosítanak, 
úgymint a helyi lakosság aktivizálása, életminőségének javítása, információ nyújtása, a 
különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikáció segítése különböző 
képzések, oktatások, szakemberek révén. 
 
A krízisalap a következő esetekben nyújt segítséget: 
- gyermeket nevelő családban olyan állapot alakult ki vagy olyan állapot kialakulására 

van esély, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolhatja 
vagy akadályozhatja, illetve egészségére, fejlődésére egyéb módon közvetlenül 
ártalmas. 

- gyermeket nem nevelő természetes személy(ek) esetén abban az esetben, ha a kialakult 
állapot az egészséget illetve a munkaképességet veszélyezteti, és ezt az állapotot nem a 
természetes személy(ek) szándékos magatartása idézte elő. 

 
Diagnózis-alapú támogatások a „fogantatástól a foglalkoztatásig” szemlélet alapján: 
- gyermekkor: 

= az anya és a fejlődő magzat elemi szükségleteinek biztosítása (pl. magzatvédő 
vitamin, „kismamacsomag”, „babacsomag”); 

= a szülők és családtagok gyermekvárásra, szülésre, valamint a csecsemőkori 
gondozásra való felkészítése, tudatosságának javítása; 

= mikroprojektek indítása az egészségtudatos életmód, étkezés, egészségmegőrzés 
alapvető feltételeinek kialakítására; 
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= gyermekek nevelésével és ellátásával kapcsolatos foglalkozások, előadások 
tartása. 

- foglalkoztatás és helyi gazdaságfejlesztés: 
= munkához jutás segítése, munkaközvetítés (pl. aktív munkaerőpiaci eszközök 

használata, munkába járás támogatása, szociális szakemberek továbbképzése); 
= saját üzem létrehozásához kapcsolódó tevékenységek; 
= háztáji, kiskerti program (pl. közös kertek létrehozása, termelés közös földön). 

- egészségügy: 
= védőnők megerősítése (pl. szupervízió és közlekedési eszköz biztosítása védőnők 

számára, szakorvosi ellátás létrehozása); 
= egészségügyi szolgáltatások helyben történő biztosítása (pl. segéd-egészségőr, 

helyi segítő alkalmazása, hiányzó eszközök, gyógyszerek beszerzése); 
= szakmaközi együttműködés megszervezése; 
= közegészségügyi beavatkozások; 
= szerhasználat visszaszorítását célzó beavatkozások. 

- lakhatás: 
= lakhatási intézkedések; 
= lakhatási biztonság növelését célzó intézkedések. 

- közösségfejlesztés: 
= aktív sportélet szervezése (pl. sport rendezvények szervezése); 
= a zene, mint integrációs eszköz (pl. zenei program megvalósítása); 
= a játék, mint integrációs eszköz (pl. mozgó játszóterek működtetése). 

 
Az egy településre átlagosan jutó 30,0 millió forintból átlagosan legfeljebb 16,0 millió forint 
kerül felhasználásra településenként az alapműködésre és a krízisalap létrehozására. Ezen 
felül településenként átlagosan 14,0 millió forint használható fel diagnózis-alapú támogatásra. 
 
A fennmaradó 1.000,0 millió forint támogatási összeg terhére a kiválasztott településeken az 
alábbi célzott feladatok kerülnek megvalósításra: 
- Monor  Tabán városrészében felújítás alá eső házak, illetve a közfürdő állapotának 

felmérése, lakások vásárlásának, a településrész képének, lakhatási viszonyainak 
javítására infrastrukturális beruházások kivitelezésének támogatása. A lakhatási 
szegénység felszámolása érdekében a jelenlegi telepszerű, szlömösödött önkormányzati 
tulajdonú telken lakóknak az MMSZ tulajdonában álló, a lakhatási programmal érintett, 
szociális bérlakásként hasznosításra kerülő ingatlanokba való költöztetésének 
megvalósítása. 

- Csörög településen közösségi tér kialakítása, komplex szociális szolgáltatások nyújtása, 
a kora gyermekkori szolgáltatások kiszélesítése, valamint a gyermekjóléti alapellátások 
fejlesztése. Csörög szociális helyzetét tekintve Pest megye hátrányos helyzetű 
településeinek egyike, míg a Váci járásban a leghátrányosabb helyzetű településnek 
számít. A Csörögi Program célkitűzése a társadalmi-területi leszakadási folyamatok 
mérséklése, a településen élő hátrányos helyzetű családok társadalmi esélyeinek 
növelése, a gyermekek fejlődési esélyeinek javítása, valamint a családjaik 
nélkülözésének csökkentése. 

- Tarnabod és Tiszabő településeken komplex lakhatási modellprogram megvalósítása 
(nyilvántartási rendszer létrehozása kataszteri alaptérképen, épületállomány állapotának 
felmérése, építészeti- és közműtervek készítése, tulajdonviszonyok és tartozások 
rendezése, szükséges engedélyek beszerzése, infrastruktúra-fejlesztést célzó építési 
munkálatok, így közművek, kisléptékű infrastruktúra kialakítása, épület-felújítás, 
komfort-javítás, új ingatlanok építése). 
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- egyetemekkel való együttműködés, terepgyakorlatok szervezése. A kezdeményezés 
célja, hogy az elsősorban szociális területen hallgatók, pedagógus hallgatók, műszaki- 
és agrár felsőoktatásban tanuló egyetemisták a felsőoktatás keretében tanultakat a 
gyakorlatban is kipróbálhassák, kapcsolatot építsenek a Jelenlét Programokban dolgozó 
szakemberekkel és az ott élőkkel, hogy a közvetlen, személyes kapcsolódások révén a 
fiatalok érzékenyebbé váljanak korosztályuk problémáira, növekedjen a részvételük és 
társadalmi felelősségvállalásuk a rászorulók segítésében. A szakmai programokon kívül 
csapatépítés céljából műhelyek, kirándulások, a telepi körülmények feldolgozásához 
esetmegbeszélések, szupervíziós hátterek kerülnek megszervezésre. 

- gyermekszemészeti szűrési modellprogram megvalósítása. A többlépcsős 
szűrővizsgálati eljárásban kerül sor egyrészt a laikus szűrésre, majd az optometristák 
általi szűrésre, hogy csak az előszűrt problémás esetek kerüljenek végül szakorvosi 
vizsgálat alá. Jelen modellprogram keretében valamennyi településen a laikus 
szűrőcsoport felállítása, a szűrőegység (szűrőbusz) kialakítása, valamint működtetése 
valósul meg. 

- közfürdők és közmosodák kialakítása, működtetése hat településen (Alsószentmárton, 
Csenyéte, Dámóc, Lakócsa, Magy, Rohod). 

- mezőgazdasági (kiskert) program megvalósítása. A család ellátásához szükséges 
alapvető zöldségfélék termesztéséhez szükséges termőtalaj előkészítési munkálatok 
elvégzése, szakmai tanácsadás nyújtása, vetőmag biztosítása, kölcsönözhető szerszámok 
és eszközök rendelkezésre állásának biztosítása. Azokon a településeken, ahol a 
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére szociális 
földprogram valósul meg, a kiskert program keretében kizárólag szakmai támogatásra 
kerül sor. 

- felelős állattartás modellprogram megvalósítása. Kutyák ivartalanítása céljából 
állatorvosi mobilklinika (gépjármű) kialakítása, és az érintett településeken a szükséges 
ivartalanítások elvégzése. Tiszabő településen ideiglenes, állategészségügyi ellátásra 
alkalmas helyiség kialakítása. 

 
A célzott feladatok megvalósítására a 2020. év folyamán kerül sor. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 2.000,0 millió forint összegű kifizetés történt, 
amelynek teljes összege a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület javára – a fent 
részletezett feladatok végrehajtása érdekében – került biztosításra. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  0,0 0,0      0,0       2 000,0     2 000,0    - 100,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0  2 000,0     2 000,0    - 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként      
- 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 6. a) pontja 
alapján a felzárkózó települések hosszú távú fejlesztési 
program módszertani támogatására többletforrás 
biztosítása (NFA terhére) 

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 6. a) pontja alapján a 
felzárkózó települések hosszú távú fejlesztési program módszertani 
támogatására többletforrás biztosítása (NFA terhére) 

2 000,0 0,0 2 000,0 

2019. évi módosított előirányzat 2 000,0 0,0 2 000,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb (egyesület) (1 db) 2 000,0 0,0 2 000,0 

Összes kifizetés 2 000,0 0,0 2 000,0 

 
 
380506 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása 
 
A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében 
szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban [a 
továbbiakban: 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat] alapján a munka erőpiaci hátrányok 
csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése 
céljából egy gazdaságélénkítő programot szükséges indítani az 1403/2019. (VII. 5.) Korm. 
határozatban felsorolt 50 településen. A program keretében a gazdasági mutató alapján 
elmaradott településeken az önkormányzatoknak, valamint az ott működő székhellyel vagy 
telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, továbbá az állami vagy helyi 
önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdonban álló gazdasági társaságoknak támogatás 
nyújtható. 
 
A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. 
(VII. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat] alapján a 
kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. 
(IV. 23.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] 
meghatározott településkörből a Központi Statisztikai Hivatal által készített legalacsonyabb 
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komplex mutató alapján kiválasztott, mintegy 300 településen hosszú távú fejlesztési program 
indul el. A program a településfejlesztés, helyi gazdasági fejlesztés szempontjából 
meghatározó jelentőségű helyi közszolgáltatások fejlesztésére irányul. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  
 
Az 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján a Start munkaprogram cím terhére 8.000,0 
millió forint bevétel került átutalásra, amely összeg az 1403/2019. (VII. 5.) Korm. 
határozatban meghatározott feladatok pótlólagos finanszírozására, valamint az 1404/2019. 
(VII. 5.) Korm. határozatban meghatározott hosszú távú fejlesztési program indítására 
szolgált. 
 
A „Felzárkózó települések hosszú távú programjainak támogatása elnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzaton a 2019. évben 4.303,0 millió forint került kifizetésre, amelyből az 
alábbi programok kerültek finanszírozásra: 
 
Büntetés-végrehajtási intézetek gazdasági társaságait érintő program 
 
A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében 
szükséges fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozatban 
foglaltak szerint a büntetés-végrehajtási intézetek gazdasági társaságai (a továbbiakban: bv. 
gazdasági társaságok) végrehajtották azokat a gazdasági, célszerűségi és hatékonysági 
vizsgálatokat, amely alapján a Magyarország egyes területei közötti gazdasági 
egyenlőtlenséget a bv. gazdasági társaságok megjelenésével a kedvezményezett területeken 
pozitív irányba befolyásolhatják, így hatással lehetnek a gazdaság élénkítésére és a 
munkahelyteremtő képesség fokozására. A fejezeti kezelésű előirányzat terhére a BVOP által 
nyújtott támogatáson keresztül hét program javaslat megvalósításához történt forrás biztosítás, 
mindösszesen 1.229,5 millió forint értékben az alábbiak szerint: 

adatok millió forintban 
Végső kedvezményezett 

megnevezése 
Támogatott tevékenység Támogatás 

összege 
Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató 
Kft. 

Almáskamarás- tűződe üzem kialakítása 102,1 

Nostra Vegyesipari Kft. 
Diósjenő - brikettgyártási tevékenység 
kihelyezése 

135,0 

Duna-Mix Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Varsány – gépi hímző-és varróüzem létesítése 110,6 

Nagyfa- Alföld Mezőgazdasági és 
Vegyesipari Kft. 

Kaszaper és Bácsalmás – növényi termék 
(paprika, fokhagyma) feldolgozására 
üzemcsarnok létrehozása 

64,2 

Annamajori Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Kft. 

Sárkeresztúr – olajtök termesztéséhez és tökolaj 
sajtolásához üzemcsarnok létrehozása 

199,2 

Adorján-Tex Kft. 

Karcsa és Erdőbénye – eszköz-és 
gépjárműbeszerzés varrodai tevékenység 
kialakításához és ingatlanvásárlás raktározási 
tevékenységhez 

248,0 

Állampusztai Kft. 
Harta és Solt – sárgarépa termesztéshez 
eszközbeszerzés 

292,0 

Állampusztai Kft. 
Telephelyen húsgalamb tenyésztéshez feltételek 
kialakítása, eszközök, takarmány, gyógyszerek 
beszerzése 

78,4 
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Fapados fürdőszoba – folyóvíz program 
 
Az 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat alapján, 2019. évben 4 településén indult Folyóvíz 
Program, amelynek keretében 127 db háztartásban kerül sor az ivó- és szennyvíz-
bekötővezeték kiépítésére, továbbá ingatlanonként 1,5 m2-es fürdőhelyiség kialakítására és a 
konyha helyiségének falán egy kéttálcás mosogató kiépítésére. 
 
A Programmal kapcsolatban vissza nem térítendő támogatásként 199,5 millió forint került 
kifizetésre az alábbiak szerint: 
 

                                             adatok millió forintban 
Kedvezményezett település neve Támogatás 

összege 
Balsa Község Önkormányzata 9,3 
Buj Község Önkormányzata 14,0 
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata 87,3 
Paszab Község Önkormányzata 88,9 

 
Gazdaságélénkítő Program 
 
Az 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban foglaltak értelmében döntés születetett egy olyan 
gazdaságélénkítő programcsomag elindításáról, mely hatékonyan hozzájárulhat a 
kedvezményezett térségek gazdasági, munkaerő-piaci hátrányainak csökkentéséhez, a helyi 
foglalkoztatás bővítéséhez, a vidék lakosságmegtartó képességének növeléséhez. A 
Programba azok a kedvezményezett települések kerültek bevonásra, ahol a szociális és a 
gazdasági fejlesztés alapjai adottak. A Program célja az adott településen új termelő 
kapacitások létrehozása, vagy a már meglévő termelőkapacitásának bővítése, a 
kedvezményezett térségekben helyi foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztése a helyben 
működő, és az ott élő emberek életminőségének javítása, valamint a térség gazdasági 
teljesítményének növelése.  
A kiválasztott 445 településből 127 település rendelkezik a közfoglalkoztatásban létrejött 
helyi felhasználást meghaladó mértékű  termelési kapacitással. A Program első körébe a 127 
település közül 50 olyan település került be, ahol a tartósan munka nélkül lévő személyek 
aránya a legmagasabb.  
 
A Programban résztvevő 50 településből 2019. évben 35 település nyújtott be támogatási 
kérelmet, amelyből 17 önkormányzat kapott vissza nem térítendő támogatást 2.809,1 millió 
forint összegben az alábbiak szerint: 

adatok millió forintban 
Kedvezményezett neve Támogatott tevékenység Támogatás 

összege 
Erdőbénye Község 
Önkormányzata 

Vendégház kialakítása 193,5 

Izsófalva Nagyközség 
Önkormányzata 

Idősek napközi Otthona kialakítása 102,3 

Jászkarajenő Község 
Önkormányzata 

Lovas turisztikai és gazdaságfejlesztés 199,9 

Kunadacs Község 
Önkormányzata 

Fedett csarnok építés, meglévő szárító és őrlő 
hatékonyságnak növelése 

23,3 
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Mád Község  
Önkormányzata 

Időskorúak Nappali Intézményi ellátásának 
kialakítása 

116,2 

Monoki Község 
Önkormányzata 

Turisztikai szálláshely kialakítása 260,3 

Tápióság Község 
Önkormányzata 

TáborSág ifjúsági tábor épületének 
korszerűsítése 

120,0 

Tiszaroff Község 
Önkormányzata 

Turisztikai fejlesztési koncepció 356,0 

Újszilvás Község 
Önkormányzata 

Fóliaház, valamint gyümölcslé üzem 
megvalósítása 

70,1 

Dunavecse Város 
Önkormányzata 

Konyhai kapacitás kiépítése, zöldségek, 
gyümölcsök tisztítása, aprítása, csomagolása 

150,7 

Petneháza Község 
Önkormányzata 

Meglévő óvoda és bölcsőde bővítése 500 
adagos főzőkonyhával 

236,1 

Tiszalúc Nagyközség 
Önkormányzata 

Önkormányzatnál ingatlangazdálkodási 
szervezeti egység létrehozása építési 
kivitelezési tevékenység fejlesztésével 

166,5 

Kazár Község 
Önkormányzata 

Palóc gasztronómia turisztikai célú 
bemutatása 

199,5 

Kaszaper Község 
Önkormányzata 

Napközi Otthon konyhájának fejlesztése 87,3 

Abaújszántó Város 
Önkormányzata 

Építőipari tevékenység fejlesztése, eszközök 
beszerzése 

134,4 

Körösszegapáti Nagyközség 
Önkormányzata 

Apáti Ízek Kereskedőház kialakítása 99,0 

Varsány Község 
Önkormányzata 

Interaktív gasztronómiai oktató és bemutató 
tér kialakítása 

294,0 

 
A gazdaságélénkítő program helyi szintű működtetése érdekében a 2019. évben 12 fő megyei 
projektkoordinátor került felvételre a TEF állományába. 
A projektkoordinátorok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére a 
fejezeti kezelésű előirányzatról támogatói okirattal 26,2 millió forint került biztosításra a TEF 
részére. 
 
Pályaépítési Program 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetséggel (a továbbiakban: MLSZ) együttműködve pályaépítési 
program került indításra a felzárkózó településeken és a gazdaságélénkítő programban 
résztvevő településeken.  
 
A Program célja a hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatása, a lakosság 
(elsősorban fiatalok) bevonása a sport- és szabadidő tevékenységbe, sportolási lehetőség 
biztosítása minden korosztály számára.  
A Program keretében elsősorban kisméretű (20x40 méter) rekortán pályák kerülnek 
felépítésre, melyek több funkciót is be tudnak tölteni, a labdarúgáson kívül kosárlabdára 
(streetball) és kézilabdára is alkalmasak. Ezen kívül élőfüves nagypályák (111x72 méter) 
építésére is sor kerül, hogy az érintett települések versenyrendszerben résztvevő csapatai is 
megfelelő körülmények között tudjanak edzeni és részt tudjanak venni a bajnokságban.  
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A Program az MLSZ-szel együttműködve valósult meg oly módon, hogy a költségek 80,0%-
át az MLSZ biztosítja TAO támogatásból és egyéb forrásból, a fennmaradó 20,0% – mint 
önrész – került finanszírozásra a fejezeti kezelésű előirányzat terhére. 
A talajmechanikai vizsgálatokra és a 20,0% önrészre 38,7 millió forint kifizetés történt 30 
település esetében.  
 
A 2019. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton 3.697,0 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  0,0 0,0 0,0 8 000,0 4 303,0 - 53,8% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 8 000,0 8 000,0 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként      
 - 1404/2019. (VII. 5.) Korm. hat. végrehajtása  
[az 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban 
meghatározott feladatok pótlólagos finanszírozására, 
START program terhére] 

8 000,0 8 000,0   

2019. évi módosított előirányzat 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- 1404/2019. (VII. 5.) Korm. hat. végrehajtása [az 1403/2019. (VII. 5.) 
Korm. határozatban meghatározott feladatok pótlólagos 
finanszírozására, START program terhére] 

8 000,0 8 000,0  

2019. évi módosított előirányzat 8 000,0 8 000,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- saját intézmény (2 db) 1 255,7  1 255,7 

- önkormányzat vagy intézménye (46 db) 3 047,3  3 047,3 

Összes kifizetés 4 303,0 0,0 4 303,0 
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368395 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása 
 
Az eszközfejlesztési támogatás célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai 
irányításával megvalósulhasson az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek, tűzoltó 
szakfelszereléseinek és tűzoltó járműveinek fejlesztése, amelyre a 2019. évi költségvetési 
törvény az Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzaton 225,0 millió forint összegű támogatást biztosított.  
 
A BM OKF pályázat útján nyújtotta a támogatást, amelyből 60 önkormányzati tűzoltóság 
részesült összesen 148,4 millió forint értékű természetbeni és 76,6 millió forint összegű 
pénzbeli támogatásban.  
 

Pályázati kategória megnevezése 
Pályázaton győztes 
egyesületek száma 

(db) 

Támogatás 
értéke összesen 
(millió forint) 

Tűzoltó védőeszköz, tűzoltó technikai 
eszköz  (természetbeni támogatás) 

52 52 

Egyéb eszköz  148,4 148,4 
Gépjárműfecskendő, technikai eszköz 
felújítás   

26 26 

Összesen* 54,1 54,1 
* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 225,0 225,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 225,0 225,0 0,0 0,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 225,0 0,0 225,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- BM OKF részére előirányzat átadás PM engedéllyel -225,0 0,0 -225,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
  

2271



 
 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 225,0 0,0 225,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

- Saját intézménynek     

= Meghatározott feladatra  -225,0  -225,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
 
368406 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása 
 
A 2019. évi költségvetési törvény a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím előirányzatai között az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének 
támogatására 141,2 millió forint keretösszegig biztosított lehetőséget. 
 
A támogatás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 18/2019. (V. 
10.) BM rendelet alapján az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérre 
(minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésére volt felhasználható. 
 
A 141,2 millió forint egyedi döntés alapján az önkormányzati tűzoltóságok 2019. január 1-jei 
főfoglalkozású létszáma alapján került felosztásra, azzal a kitétellel, hogy legfeljebb 12 főre 
biztosított a támogatás.  
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 141,2 141,2 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 141,2 141,2 0,0 0,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 141,2 0,0 141,2 0,0 
Módosítások jogcímenként          
- BM OKF részére előirányzat átadás PM engedéllyel -141,2 0,0 -141,2 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 141,2 0,0 141,2 

Módosítások kedvezményezettenként    

- Saját intézménynek     

= Meghatározott feladatra  -141,2 0,0 -141,2 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
 
232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 
 
Az előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 önkormányzati tűzoltóság 
(ÖTP) 2019. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához a 25,0 millió forint 
alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az 
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati 
tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó 
szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint 
számított kiegészítő támogatást.  
 
Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot 
követően kerültek folyósításra. 
 
Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek 
felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtottak be a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, amelyhez negyedévente szöveges szakmai 
beszámolót is csatoltak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások 
ellenőrzését, esetleges hiánypótoltatását követően a támogatás felhasználásáról összesítő 
jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére. 
 
A Tolnai ÖTP jogosulatlan támogatás-felhasználásából eredően 1,7 millió forint bevétel 
(támogatás visszafizetés) származott. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  1 994,4   1 963,0   1 963,0   1 964,7   1 964,7   98,5% 100,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 - 100,0% 

Támogatás  1 994,4   1 963,0   1 963,0   1 963,0   1 963,0   98,4% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 963,0 0,0 1 963,0 0,0 
Módosítások jogcímenként  

 
 

 
 

-  Bevétel előirányzatosítása 1,7 1,7 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 964,7 1,7 1 963,0 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 963,0 0,0 1 963,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Bevétel előirányzatosítása 1,7 1,7 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 964,7 1,7 1 963,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Nonprofit társaság (60 db) 1 963,0 1 963,0 0,0 

Összes kifizetés 1 963,0 1 963,0 0,0 

 
 
270756 Duna Művész Együttesek támogatása  
  
Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzat, melynek eredeti célja a Duna Palota 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Duna Palota NKft.) által végzett 
közhasznú feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása volt. 
A Duna Palota NKft. közhasznú feladatai közé tartozik a Duna Művészegyüttes, valamint a 
Duna Szimfonikus Zenekar működtetése.  
 
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 Duna Palota NKft. tulajdonosi joggyakorlása átkerült az EMMI-
hez, így 2019. évben a 2019. évi költségvetési törvény alapján, már a XX. EMMI fejezetben 
került megtervezésre közhasznú feladatok ellátásához szükséges forrás. 
 
Az előirányzaton a 2019. évben kötelezettségvállalás nem történt. 
 
A 2019. évi módosított kiadási előirányzat 1,5 millió forint volt. 
 
Az előirányzaton a korábbi években keletkezett 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap számlája javára befizetésre került 
2019. évben. 
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Az előirányzat 2020. évben már nem került megnyitásra. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 366,7 0,0 1,5 1,5 1,5 0,4% 100,0% 

Bevétel 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Támogatás 366,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 - 1,5 1,5 1,5 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként  

   
 

-  Előző évi maradvány előirányzatosítása 1,5 1,5 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1,5 1,5 0,0 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 1,5 1,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1,5 1,5 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - 
Központi Maradványelszámolási Alap (1 db) 

1,5 0,0 1,5 

Összes kifizetés 1,5 0,0 1,5 

 
 
358484 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások 
 
A rendészeti ágazatba tartozó foglalkoztatottak új előmeneteli rendszerre történő átállása 
mentén a teljesítményjuttatásra 12 milliárd forint személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen 14.220,0 millió forint) 
állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton. A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a 
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hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől 
függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a 
személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két 
alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban 
részesíthető.  
 
A kifizetések teljesítéséhez a megállapított költségvetési forrás a rendvédelmi feladatokat 
ellátó intézmények részére két egyenlő részletben átcsoportosításra került. 
 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 14 220,0 0,0 0,0 0,0  -  - 
 ebből: személyi 

juttatás 
0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0  -  - 

Támogatás 0,0 14 220,0 0,0 0,0 0,0  -  - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 14 220,0 0,0 14 220,0 12 000,0 

Módosítások jogcímenként  
   

 

 - Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat 
átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, 
Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, 
BM OKF) 

-14 220,0 0,0 -14 220,0 -12 000,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
211178 Fejezeti tartalék 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2019. évben nem került 
jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (4.740,0 millió forint) növekedett az előirányzat. 
− BM igazgatástól elvonás 2.802,8 millió forint 
− OIF-tól elvonás 100,2 millió forint 
− Rendőrségtől elvonás 386,0 millió forint 
− 1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 1.451,0 millió forint 
 
A rendelkezésre álló keretből az alábbi év közben felmerült, többletforrást igénylő feladatok 
finanszírozása történt meg: 
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− a TIBEK-nél a Telescope integrált adattári lekérdező alkalmazás vonatkozásában a 
fejlesztői támogatás, a hardverkörnyezet biztosítása, valamint a felhasználói igények 
kielégítése 116,3 millió forint, 

− a Rendőrségnél az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) infrastrukturális 
elemeinek amortizációs cseréje során az elavult, gyártói támogatással már nem 
rendelkező hardver és szoftver elemek korszerűsítése 35,0 millió forint, valamint a 
Hagyományőrző Rendőrszázad Egyesület számára szükséges egyedi, speciális 
hagyományőrző egyenruházat beszerzése 10,0 millió forint, 

− az NBSZ-nél kibervédelmi verseny lebonyolítása 50,0 millió forint, valamint a korai 
figyelmeztető rendszer (EWS) üzemeltetésének finanszírozása 236,7 millió forint,  

− a BM OKF-nél a viharkárok keletkezése során a kárfelszámolási, illetve helyreállítási 
munkálatokkal összefüggésben keletkezett költségek 95,2 millió forint, a 
gépjárműbeszerzés részbeni finanszírozása 0,6 millió forint,  

− a TEF-nél az új szervezeti struktúra kialakításával összefüggő forráshiány biztosítása 
148,9 millió forint,  

− a Büntetés-végrehajtás, a Rendőrség, a BM OKF, valamint a Vízügyi Igazgatóságok 
szervei részére év végi egyszeri juttatás kifizetésére forrás biztosítása 2.590,9 millió 
forint értékben. 

 
A keletkezett maradvány összege 1.456,4 millió forint, amelyből 1.451,0 millió forint 
kötelezetteségvállalással terheltnek, míg 5,4 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terheltnek minősül. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 0,0 0,0 1 456,4 0,0 - 0,0% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 1 456,4 0,0 - 0,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 4 930,1 0,0 4 930,1 0,0 
Módosítások jogcímenként  

   
 

- 1511/2018. (X. 17.) Korm. határozat végrehajtása -1 126,5 0,0 -1 126,5 0,0 
- 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat végrehajtása -2 089,4 0,0 -2 089,4 0,0 
- 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása -1 714,2 0,0 -1 714,2 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 4 930,1 0,0 4 930,1 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek    

= meghatározott feladatra [1511/2018. (X. 17.), 1603/2018. (XI. 
27.) és 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása - 
Rendőrség, BM OKF, NBSZ, BM igazgatása, Kormányzati 
infokommunikációs kiadások fejezeti kezelésű előirányzat] 

-4 168,1 0,0 -4 168,1 

- más fejezet intézményének    

= meghatározott feladatra [1806/2018. (XII. 23.) Korm. 
határozat végrehajtása] 

-83,8 0,0 -83,8 

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának [1806/2018. (XII. 
23.) Korm. határozat végrehajtása] 

-678,2 0,0 -678,2 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
 
359339 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 400,0 millió forint volt. 
 
Az előirányzat felhasználásának célja az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett 
„Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, 
vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtása, ezzel a 
2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítése. 
 
Az előirányzat 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,1 millió forint 
volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 
 
A 2019. évi támogatási előirányzat terhére az OVF alábbi feladatai valósultak meg: 
− Szabványok felülvizsgálata I. ütem:  
− Csapadék maximum függvények, csapadékvíz-gazdálkodás méretezési alapelvek,  
− Kutakra vonatkozó műszaki szabványok, irányelvek felülvizsgálata,  
− A jegyzői hatáskörbe tartozó kutak nyilvántartása – online felület és adatbázis 

létrehozása. Elektronikus eljárási lehetőség fejlesztése, 
− Peszticidek fenntartható használata irányelvben (SUD) előírt szerek mérése a vizekben a 

VKI/EQS előíráson felül; trícium mérések, 
− RSD komplex fejlesztés tanulmány, 
− A VGT2 intézkedéseiben szereplő, a VKI célkitűzéseihez alkalmazkodó 

szennyvízprogram megalapozása, 
− Iszaphasznosítással történő holtág rehabilitációs program megalapozása,  
− Mezőgazdasági terhelések és a nitrát irányelv szerinti monitoring, NiD jelentés, 
− Az ivóvízbázis-védelemi szabályozás felülvizsgálatának megalapozása, az 

ivóvízbiztonsági szabályozást figyelembe véve II. ütem, 
− Tanulmányterv a Sión levezetett víz átvezetésének és tározásának lehetőségére a 

Mezőföldön, 
− Kisvízgyűjtők lefolyásviszonyainak vízkészletgazdálkodási szempontú modellezése 

mintaterületre kidolgozott numerikus lefolyásmodellel,   
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− Lézeres csapadékmérő berendezés (cseppspektrométer) beszerzése, telepítése és 
tesztüzeme egy kiválasztott hidrometeorológiai állomás környezetében, 

− Archív vízrajzi monitoring adatok digitalizálása, 
− A vízrajzi monitoring Víz Keretirányelv célú felhasználhatóságának elősegítése 

érdekében szükséges technikai fejlesztés,                         
− Lebegtetett hordalékhozam meghatározása telepített zavarosság mérő szondával, 
− VKI monitoringhoz tartozó vízrajzi adatbázis fejlesztése, a 2007/2/EK INSPIRE 

irányelv szerinti megfelelőség biztosítása.                 
 
A GWP Magyarország Alapítvány feladata a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) 
megvalósításához kötődő feladatok II. ütem. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a 
felszín alatt 100 méter mélységig terjedő térrész vízföldtani és földtani jellemzőinek 
pontosítását végezte el, különös tekintettel a védelmet igénylő (ivóvízbázis) vízadókról és az 
EU VKI felszín alatti vizekkel foglakozó munkacsoport munkájának támogatása feladatok 
kerültek finanszírozásra.  
 
Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 1,0 millió forint 
volt. A maradvány 2017. és 2018. évi fel nem használt, valamint 2018. évi jogosulatlanul 
felhasznált támogatásból származó, visszautalásra került összeg. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 10,0   400,0   400,0   11,1   10,1   101,0% 90,9% 

Bevétel 0,1 0,0 0,0 1,0 1,0 1000,0% 100,0% 

Támogatás 10,0   400,0   400,0   10,0   10,0   100,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 400,0   0,0   400,0   0,0   
Módosítások jogcímenként      
- Előirányzat átcsoportosítása a Vízügyi igazgatóságok 
cím javára 

-375,0   0,0   -375,0   0,0   

- Előirányzat átcsoportosítása a Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat javára 

-15,0 0,0 -15,0 0,0 

- Fel nem használt támogatás visszautalása (OVF-től, 
ÉMO VIZIG-től) 

0,2 0,2 0,0 0,0 

- Jogosulatlanul felhasznált támogatás visszautalása 
(GWP Magyarország Alapítványtől) 

0,8 0,8 0,0 0,0 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 0,1 0,1 0,0  
2019. évi módosított előirányzat 11,1   1,1  10,0   0,0   
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 400,0   0,0  400,0   

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek    

 - meghatározott feladatra (a Vízügyi Igazgatóságok címen belül a Víz 
Keretirányelv program végrehajtására) 

-375,0   0,0  -375,0   

 - meghatározott feladatra (a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 
javára) 

-15,0 0,0 -15,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

 - Fel nem használt támogatás visszautalása (OVF-től, ÉMO VIZIG-től) 0,2 0,2 0,0 

- Jogosulatlanul felhasznált támogatás visszautalása (GWP 
Magyarország Alapítványtől) 

0,8 0,8 0,0 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 0,1 0,1 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 11,1   1,1   10,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- alapítvány részére (1 db) 10,0 0,0 10,0 

- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - Kincstár 
Központi Maradványelszámolási Alap (1 db) 

0,1 0,0 0,1 

Összes kifizetés 10,1 0,0 10,1 

 
 
359706 Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő 
kiadások 
 
Az előirányzat biztosítja a Hszt. 350. § (4) bekezdése szerinti túlszolgálat ellentételezéseként 
a hivatásos állomány tagját megillető díjazás fedezetét. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.786,1 millió forint volt. 
 
A BM irányítása alá tartozó Rendőrség címtől beérkezett kérelem alapján 2.786,1 millió forint 
került átcsoportosításra (személyi juttatások: 2.351,2 millió forint, munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó: 434,9 millió forint). 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0  2 786,1     2 786,1    0,0 0,0 - - 
- ebből: személyi 

juttatás 
0,0  2 351,2     2 351,2    0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0  2 786,1     2 786,1    0,0 0,0 - - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 786,1 0,0 2 786,1 2 351,2 
Módosítások jogcímenként  

   
 

- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára -2 786,1 0,0 -2 786,1 -2 351,2 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 786,1 0,0 2 786,1 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek    

  = Meghatározott feladatra (Rendőrségnél jelentkező túlszolgálat 
finanszírozására) 

-2 786,1 0,0 -2 786,1 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 
 
359717 Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő 
kiadások 
 
A 2010. évben döntés született a BM irányítása alá tartozó szervek (Rendőrség, BM OKF, Bv. 
szervezet) egyenruhájának egységesítéséről. Az egységesítés fő indoka a kor 
követelményeinek megfelelő, korszerű ruházat biztosítása mellett a hatékony központi 
készletgazdálkodás megteremtése, valamint a beszerzési volumenből adódó árelőny 
kihasználása volt. A hivatásos állomány gyakorló és szolgálati egyenruházatának ütemezett 
cseréje a 2015. év végével befejeződött. Az állomány öltözködési fegyelme, presztízse, a 
ruházati megjelenés állampolgárok részéről történő megítélése a ruházat minőségi 
növekedésével jelentősen javult. 
 
A 2017. évben megkezdődött a hivatásos tiszti állomány társasági egyenruházatának 
egységesítése, korszerűsítése. A fejezeti kezelésű előirányzat 2019-ben is a hivatásos tiszti és 
tiszt-helyettesi állomány társasági egyenruházatának egységesítését, korszerűsítését szolgálta, 
melynek végrehajtására a Rendőrség, a BM OKF, a Büntetés-végrehajtás és a TEK részére 
összesen 1.113,9 millió forint került kifizetésre. 
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Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 0,0 0,0 1 113,9 1 113,9 - 100,0% 

Támogatás 1 113,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 1 113,9 1 113,9 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként  

   
 

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 1 113,9 1 113,9 0,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 113,9 1 113,9 0,0 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 1 113,9 1 113,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 113,9 1 113,9 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- Saját intézmény (4 db) 1 113,9 0,0 1 113,9 

Összes kifizetés 1 113,9 0,0 1 113,9 

 
 
359840 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná 
válásával kapcsolatos életjáradéka 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 100,0 millió forint volt, valamint 10,0 
millió forint került átcsoportosításra az OIF-nál keletkezett megtakarítás terhére. 
 
Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy 
rendvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre a hivatásos állomány tagja vagy 
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volt tagja jogosult, amennyiben a Hszt. 82/A-82/K. paragrafusokban, valamint a honvédelmi 
egészségkárosodási kereset kiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, 
amelyre az állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a honvédek jogállásáról szóló 
2012. évi CCV. törvény 68/A-68/J. §-a szerinti meghatározott feltételek fennállnak. 
 
A beérkezett kérelmek alapján a BM irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek 77,4 
millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint: 
− NVSZ: 0,4 millió forint, 
− BVOP: 4,6 millió forint 
− Rendőrség: 44,1 forint, 
− AH: 4,0 millió forint,  
− NBSZ: 8,2 millió forint, 
− BM OKF: 16,1 millió forint. 
 
A Honvédelmi Minisztérium részére 32,6 millió forint került átcsoportosításra az 
egészségkárosodási ellátás finanszírozására. 
 
A soron 594 forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem 
terhelt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 100,0 100,0 4,6 4,6 - 100,0% 
- ebből: személyi 

juttatás 
0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 - - 

Támogatás 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 - - 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – 0,0 4,6 4,6 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 100,0 0,0 100,0 100,0 
Módosítások jogcímenként         
− előirányzat átcsoportosítás az NVSZ cím javára -0,4 0,0 -0,4 -0,4 

− előirányzat átcsoportosítás a BVOP cím javára -4,6 0,0 -4,6 -4,6 

− előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára -44,1 0,0 -44,1 -44,1 

− előirányzat átcsoportosítás az AH cím javára -4,0 0,0 -4,0 -4,0 

− előirányzat átcsoportosítás a NBSZ cím javára -8,2 0,0 -8,2 -8,2 

− előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára -16,1 0,0 -16,1 -16,1 

− előirányzat átcsoportosítás a Honvédelmi 
Minisztérium javára -32,6 0,0 -32,6 -32,6 

2019. évi módosított előirányzat 4,6 0,0 4,6 4,6 
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Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 100,0  0,0 100,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

- Saját intézménynek    

  = meghatározott feladatra (NVSZ-nél, BVOP-nál, Rendőrségnél, 
AH-nál, NBSZ-nél, BM OKF-nél, és kifizetendő egészségügyi járadék 
finanszírozására) 

-77,4 0,0 -77,4 

- Más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra (Honvédelmi Minisztériumnál 
egészségügyi járadék finanszírozására) 

-32,6 0,0 -32,6 

2019. évi módosított előirányzat 4,6 0,0 4,6 

 
 
342684 Magyar Rendvédelmi Kar  
 
A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) civil szervezetként bejegyzett szervezet, 
a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak és közalkalmazottainak 
önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete, civil szervezet. Működésének, 
tevékenységének alapja a Hszt., illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény. 
 
Az MRK a 2019-ben rendelkezésére bocsátott 50,0 millió forint támogatást működése 
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, illetve szakmai tevékenységének, 
alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel: 
− Az MRK 2018-ban is kiemelten képviselte az életpálya-modell megvalósítását az 

egyeztető fórumokon. Szakmai egyeztetéseket kezdeményezett az országos hatáskörű 
szervekkel, képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és 
partnerszervezetek, rendvédelmi szervek rendezvényein, értekezletein, valamint ellátta a 
Becsületbírósággal kapcsolatos törvényben meghatározott feladatait.  

− Gyűjtötte a határon szolgálatot teljesítő hivatásos állomány részére adott felajánlásokat 
a vonatkozó belügyi rendelet alapján. 

− Véleményezte a tárca és az országos hatáskörű szervek által megküldött 
jogszabálytervezeteket, szervezte szakmai köztestületi tevékenységével összefüggésben 
bizottsági üléseit, vezetői fórumait, éves továbbképzéseit, elnökségi üléseit, 
közgyűlését.  

− Elősegítette a rendvédelmi szervek állománya és hozzátartozóik számára szervezett 
rendezvények, programok, szakmai és családi napok, MRK tagozatok szakmai 
versenyeinek és társadalmi eseményeinek a megvalósítását, támogatta az ezeken történő 
részvételt, jótékonysági előadást, térítésmentes parlamenti látogatást szervezett.  

− Tovább bővítette a kedvezményes szolgáltatók által a tagság részére felkínált 
kedvezmények számát a kölcsönösen előnyös, pénzmozgás nélküli partneri 
szerződésekkel. 

 
Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 50,0 50,0   50,0   50,0   50,0   100,0% 100,0% 

Támogatás  50,0 50,0   50,0   50,0   50,0   100,0% 100,0% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma    

− Köztestület (1) 50,0 50,0 0,0 

Összes kifizetés 50,0 50,0 0,0 

 
 
342695 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 
 
A törvényi sor 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 822,4 millió forint volt. 
2019. évben a fel nem használt 2018. évi és a korábbi években nyújtott támogatásokból, 
valamint a központi költségvetési szervek részére meghatározott feladatok megvalósítására 
átadott előirányzatból 42,1 millió forint bevétel folyt be. Az előző évi maradvány összege 0,2 
millió forint (a teljes összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány) volt. 
 
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a 
Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés 
visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő 
következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új 
modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges 
cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT). 
 
Az NBT 2013-ban Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembevételével, valamint 
a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a közbiztonság fokozása, 
az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok 
kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket 
határozott meg.  
 
Az NBS tíz éves időtávja alatt kétévente szükséges az egyes beavatkozási területek 
felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, 
megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg. A 2018-2019. évre vonatkozó 
intézkedéseket Intézkedési Terv tartalmazza, amelyet a Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti 
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Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1838/2017. (XI. 9.) 
Korm. határozattal fogadott el. 
 
Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített 
feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítása. Az előirányzat bűnmegelőzési, büntetőpolitikai 
hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak 
megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények, képzések, 
továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok elkészíttetése, 
honlap üzemeltetése), programok, kutatások, tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek 
megvalósíttatásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, 
továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.  
 
A közösségi foglalkoztatók működésének biztosítása érdekében a XIV. Belügyminisztérium 
és a XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1667/2018. (XII. 10.) Korm. határozat végrehajtása során 28,6 millió forint került átadásra a 
Kormányhivatalok részére. 
 
A BM igazgatásától – a belügyminiszter jóváhagyása alapján – „A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia feladatrendszerének támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat részére az 
NBS és az Intézkedési Terv céljainak maradéktalan megvalósítására év közben 200,0 millió 
forint támogatási előirányzat került biztosításra előirányzat átcsoportosítás útján a fejezeti 
kezelésű előirányzatra. 
 
A törvényi sor eredeti támogatási előirányzatából (kormányhivataloknak történő átadást 
követően), valamint a BM igazgatásától átvett többletforrás összegéből (eredeti támogatási 
előirányzat: 793,8 millió forint és átvett támogatási előirányzat: 200,0 millió forint) 2019. 
december 13-ig a teljes 993,8 millió forint lekötésre került.  
 
A 993,8 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 271,3 millió forint teljesítése 
előirányzat átcsoportosítással történt. Ebből a forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a 
büntetés-végrehajtás programjai, egyedi támogatású projektjei kerültek támogatásra, valamint 
részükre az NBS-ben, valamint az Intézkedési Tervben szereplő intézkedések végrehajtására 
72,4 millió forint, továbbá a BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására 182,9 
millió forint került átcsoportosításra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi 
Központ részére háromoldalú támogatási megállapodás keretében 16,0 millió forint került 
átcsoportosításra a „Tehetséggondozás eszköztámogatása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Gyermekvédelmi Központ részére” elnevezésű projekt keretében.  
 
Egyedi támogatás keretében bűnmegelőzési programok támogatására 722,5 millió forint 
került kifizetésre az eredeti támogatási előirányzatból, valamint a 200,0 millió forint 
többletforrásból. Az Ágota Alapítvány, a Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért, 
Siófok Város Önkormányzata, a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület, a 
Rubeus Egyesület „Szedervessző”, a Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület, a 
Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Kortárs Oktatók Pécsi 
Egyesülete, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, a Szintlépés Alapítvány, a Baranya 
Ifjúságáért Közhasznú Nonprofit Kft., a Balokány-ligetért Egyesület, a Pro Juventute 
Egyesület, a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, a Fékezd Magad Alapítvány a 
Biztonságos Közlekedésért, az Alapítvány a Hévízgyörki Iskolás Gyermekekért, a Diák- és 
Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete, a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért 
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Vagyonvédelmi Alapítvány, a Preaktivitás Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesülete, a Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület, a Béke utcai Általános Iskola 
Alapítványa, a Szubjektív Értékek Alapítvány, a Szegényeket Támogató Alap Egri 
Alapítványa, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia, az Abaligeti Iskolabővítésért és 
Működtetésért Közalapítvány és a Váltó-sáv Alapítvány részére összesen 633,5 millió forint 
került kifizetésre.  
 
Továbbá az NBT 2019. évben két kategóriában felhívást tett közzé jó bűnmegelőzési 
gyakorlatok és újszerű módszerek megismerése és támogatása érdekében. A felhívásra 
jelentkezés határideje 2019. április 25-e volt. A felhívásra benyújtott ötletek közül az NBT 
11-et tartott érdemesnek egyedi támogatásra, összesen 114,2 millió forint összegben, melynek 
kedvezményezettjei a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Bűnmegelőzési és Oktatási 
Szolgáltató Központ Egyesület, a Doboz Art Kulturális Alapítvány, az ERGO Európai 
Regionális Szervezet, a Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület, a Káva Kulturális Műhely 
Egyesület, a Láthatáron Közhasznú Egyesület, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, a Szabad 
Föld Alapítvány, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szertelen-kék 
Alapítvány voltak. A 114,2 millió forintból 89,0 millió forint átutalással (ezt az összeget 
tartalmazza a 722,5 millió forintos kifizetés), 25,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítással 
(ezt az összeget tartalmazza a 72,4 millió forintos előirányzat-átcsoportosítás) teljesült. A 
felhívásra benyújtott ötletek közül kiválasztott projektek egyedi támogatás keretében kerültek 
támogatásra. 
 
2019. évben a fel nem használt 2018. évi támogatásokból és központi költségvetési szervek 
részére meghatározott feladatok megvalósítására átadott előirányzatból 42,1 millió forint 
bevétel folyt be, mely összegből 0,3 millió forint nem került lekötésre 2019. évben, így 2020. 
évben a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány részét képezi. A lekötött 41,8 millió 
forint bevételi előirányzat az egyedi támogatások keretében kifizetésre kerül a 
kedvezményezettek részére, így összesen egyedi támogatás keretében bűnmegelőzési 
programok támogatására 764,3 millió forint került utalással teljesítésre (722,5 millió forint 
támogatási előirányzatból, 41,8 millió forint bevételi előirányzatból).  
 
A 0,2 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi 
Maradványelszámolási Alap részére befizetésre került. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi módosított kiadási előirányzata 764,8 millió forint. 
822,4 millió forint eredeti előirányzatból 255,3 millió forint a BM intézményei részére, 44,6 
millió forint más fejezet intézménye részére került átadásra, és 200,0 millió forint előirányzat 
átvétele történt meg. 42,1 millió forint bevétel folyt be és 0,2 millió forint volt a 2018. évi 
maradvány.  
 
A módosított előirányzatból 764,5 millió forint [722,5 millió forint támogatás, 41,8 millió 
forint bevétel (ténylegesen kifizetett kedvezményezettek részére jognyilatkozat alapján) és 0,2 
millió forint maradvány] teljesítése történt meg. 
 
Az előirányzaton 2019. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 1 400,0 822,4 822,4 764,8 764,5 54,6% 100,0% 

- ebből: személyi 
juttatás 

0,0 75,6 75,6 0,0 0,0  -  - 

Bevétel 28,6 0,0 0,0 42,1 42,1 147,2% 100,0% 

Támogatás 363,8 822,4 822,4 722,5 722,5 198,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

1 007,8 – 0,0 0,2 0,2 0,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 822,4 0,0 822,4 75,6 
Módosítások jogcímenként      
- Maradvány előirányzatosítása 0,2 0,2 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítás 42,1 42,1 0,0 0,0 
- Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatása részére 
bűnmegelőzési feladatok ellátására 

-182,9 0,0 -182,9 -75,6 

-  A közösségi foglalkoztatók működésének biztosítása 
érdekében a XIV. Belügyminisztérium és a XI. 
Miniszterelnökség költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról  szóló 1667/2018. (XII. 
10.) Korm.hat végrehajtása (átcsoportosítás 
Kormányhivatalok részére) 

-28,6 0,0 -28,6 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján 
("Hetvenkedő Hatvanasok országios és kortárssegítő 
táborok" című program támogatása) 

-4,7 0,0 -4,7 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat 
alapján ("112 - Tudd, hogy segíthess!" című program) 

-5,0 0,0 -5,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján 
("Ovi-Zsaru program megjelenése a hátrányos 
helyzetű településeken működő óvodák körében" című 
program támogatása) 

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

- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján 
("Legyen mindig biztonságban, strandon, utcán, 
otthonában!" című program támogatása) 

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

- Előirányzat átcsoportosítás Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján 
("Tabuk nélkül" c. gyermek és ifjúságvédelmi műhely 
című program támogatása) 

-1,0 0,0 -1,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi 
támogatói okirat alapján ("Tisza-tavi turisztikai idény-
prevenciós projekt" című program támogatása) 

-1,0 0,0 -1,0 0,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

- Előirányzat átcsoportosítás Készenléti Rendőrség 
részére egyedi támogatói okirat alapján ("Kezdd el 
tenni a jót!" című program támogatása) 

-1,5 0,0 -1,5 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján 
("Átjárás tábor - biztonságos átjárás kultúrák és 
nemzetiségek között" című program támogatása) 

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

- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-
főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján 
("Nem vagyunk elSZIGETELVE" című program 
támogatása) 

-10,0 0,0 -10,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján 
("Krimit tud?" című program támogatása) 

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

- Előirányzat átcsoportosítás Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat 
alapján ("Út a biztonsághoz" című program 
támogatása) 

-4,8 0,0 -4,8 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága részére egyedi támogatói 
okirat alapján ("A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégiában meghatározott bv. szervezetre háruló 
feladatok végrehajtása, valamint Félutas Ház 
kialakítása, működtetése" című program támogatása) 

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

- Előirányzat átcsoportosítás Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi 
támogatói okirat alapján ("Zene az kell…2019" című 
program támogatása) 

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

- Előirányzat átcsoportosítás Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Gyermekvédelmi Központ (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma) részére egyedi támogatási 
megállapodás alapján ("Tehetséggondozás 
eszköztámogatása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Gyermekvédelmi Központ részére" című program 
támogatása) 

-16,0 0,0 -16,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-
főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján 
("Ő pont segíthet 2.0 - mobil applikáció 
továbbfejlesztése" című program támogatása) 

-1,0 0,0 -1,0 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Országos Rendőr-
főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú 
jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési 
Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos 
szerviz költségek fedezetének átadása] 

-1,7 0,0 -1,7 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú 
jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési 
Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos 
költségek fedezetének átadása] 

-0,5 0,0 -0,5 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv 
egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil 
Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével 
kapcsolatos költségek fedezetének átadása] 

-0,5 0,0 -0,5 0,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

- Előirányzat átcsoportosítás Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú 
jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési 
Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos 
költségek fedezetének átadása] 

-0,5 0,0 -0,5 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-
főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú 
jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési 
Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos 
költségek fedezetének átadása] 

-0,5 0,0 -0,5 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Rendőr-
főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú 
jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési 
Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos 
költségek fedezetének átadása] 

-0,5 0,0 -0,5 0,0 

- Előirányzat átcsoportosítás (átvétel) BM 
igazgatásától (Belügyminiszter  jóváhagyása alapján) 
átcsoportosítás (a „A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Stratégia feladatrendszerének támogatása” elnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzat részére a  Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 
1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat és a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiával összefüggő egyes 
kormányhatározatok módosításáról, valamint a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2018-2019. évre 
szóló intézkedési tervéről szóló 1838/2017. (XI. 9.) 
Korm. határozat céljainak maradéktalan 
megvalósítására) 

200,0 0,0 200,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 764,8 42,3 722,5 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 822,4 0,0 822,4 

Módosítások kedvezményezettenként    

- Saját intézménynek    

  = meghatározott feladatra -255,3 0,0 -255,3 

- Más fejezet intézményének    

  = meghatározott feladatra -16,0 0,0 -16,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 0,2 0,2 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása 42,1 42,1 0,0 

- Átcsoportosítás Kormányhivatalok részére [1667/2018. (XII. 10.) 
Korm. határozat végrehajtása] 

-28,6 0,0 -28,6 

- Előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatásától [1744/2013. (X. 17.) 
Korm. határozat és az 1838/2017. (XI. 9.) Korm. határozat céljainak 
maradéktalan megvalósítására] 

200,0 0,0 200,0 

2019. évi módosított előirányzat 764,8 42,3 722,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- alapítvány (16 db) 456,1 0,0 456,1 

- közalapítvány (2 db) 3,5 0,0 3,5 

- nonprofit társaság (2 db) 21,0 0,0 21,0 

- önkormányzat/vagy intézménye ( 1 db) 9,9 0,0 9,9 

- egyéb: társadalmi szervezet (13 db) 267,1 0,0 267,1 

- egyéb: egyházi jogi személy (1 db) 6,7 0,0 6,7 

- egyéb: Maradványbefizetés a Központi 
Maradványelszámolási Alap részére (1 db) 

0,2 0,0 0,2 

Összes kifizetés 764,5 0,0 764,5 

 
 
359851 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása 
 
A Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi életpálya első pillérének szabályozása 
és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos 
állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren 
keresztül.  
 
A Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló 
tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének 
kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó 
eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához 
szükséges kiadások finanszírozására szolgál. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.815,0 millió forint volt, amely a BM 
irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján átcsoportosításra 
került az alábbiak szerint: 
 

Cím megnevezése 
Lakhatási támogatásban 

részesülők száma 

Lakhatási támogatás címen 
átcsoportosított összeg 

(millió forint) 

Terrorelhárítási Központ 38 fő 190,0 
Büntetés-végrehajtás 20 fő 100,0 
Rendőrség 409 fő 2 045,0 
Alkotmányvédelmi Hivatal 6 fő 30,0 
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 25 fő 125,0 

BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

65 fő 325,0 

Összesen 563 fő 2 815,0 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 18,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0 2 815,0 2 815,0 18,4 18,4 - 100,0% 
- ebből: személyi 

juttatás 
0,0 2 815,0 2 815,0 18,4 18,4 - 100,0% 

Támogatás 0,0 2 815,0  2 815,0 18,4 18,4 - 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 815,0 0,0 2 815,0 2 815,0 
Módosítások jogcímenként          
- előirányzat átcsoportosítás a TEK javára -190,0 0,0 -190,0 -190,0 
- előirányzat átcsoportosítás a Bv. cím javára -100,0 0,0 -100,0 -100,0 
- előirányzat átcsoportosítás a Rendőrség cím javára -2 045,0 0,0 -2 045,0 -2 045,0 
- előirányzat átcsoportosítás az AH javára -30,0 0,0 -30,0 -30,0 
- előirányzat átcsoportosítás az NBSZ javára -125,0 0,0 -125,0 -125,0 

- előirányzat átcsoportosítás a BM OKF cím javára -325,0 0,0 -325,0 -325,0 
- előirányzat visszarendezése (AH fel nem használt 
támogatás) 

18,4 0,0 18,4 18,4 

2019. évi módosított előirányzat 18,4 0,0 18,4,0 18,4 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 815,0 0,0 2 815,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

- saját intézménynek    

= Meghatározott feladatra (lakhatási támogatás biztosítása a TEK, a 
BV, a Rendőrség, az AH, az NBSZ és a BM OKF címek javára) 

-2 815,0 0,0 -2 815,0 

- fel nem használt támogatás visszarendezése AH-tól 18,4 0,0 18,4 

2019. évi módosított előirányzat 18,4 0,0 18,4 

 
 
355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások 
 
A 2019. évi költségvetési törvény a törvényi soron 15.000,0 millió forint költségvetési 
támogatást biztosított. 
 
Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó: 
− a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és 
fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése, 
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− a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek 
és csatlakozó elemeik kiépítése, 

− a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, 
valamint, 

− egyéb kiadások 
finanszírozására. 
 
A 2019. évi költségvetési törvény alapján biztosított eredeti előirányzat, valamint az 
előirányzatra befolyt bevétel terhére az alábbi szervek migrációs kiadásai kerültek 
finanszírozásra 16.119,5 millió forint összegben: 
 

1. BM igazgatása 48,5 millió forint; 
2. Bv. szervezet 486,7 millió forint;  
3. Rendőrség 15.075,2 millió forint; 
4. BM OKF 134,8 millió forint;  
5. OVF 273,2 millió forint; 
6. EMMI 48,3 millió forint; 
7. Országos Bírósági Hivatal 49,2 millió forint; 
8. Kincstári előrejelzés befizetési kötelezettség 0,2 millió forint. 

 
A 251,2 millió forint 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi 
kötelezettségvállalásokból tevődött össze:  
 
− a BM igazgatása részére 241,8 millió forint; 
− a Miniszterelnökség részére 9,4 millió forint.  

 
Az előirányzaton a 2019. évben kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.  

 
Az előirányzaton 161,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett.  
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 87 724,1      15 000,0 15 000,0 16 280,7   16 119,5      18,4% 99,0% 

Bevétel 13 362,4 0,0 0,0 1 277,4 1 277,4 9,6% 100,0% 

Támogatás 74 014,2   15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0   20,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

350,8 - - 3,3 3,3 0,9% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 000,0   0,0   15 000,0   0,0   
Módosítások jogcímenként      
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 3,3 3,3 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása 1 277,4 1 277,4 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 16 280,7   1 280,7   15 000,0   0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 3,3 3,3 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása 1 277,4 1 277,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 16 280,7   1 280,7   15 000,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- saját intézmény (5 db) 16 018,9   0,0   16 018,9   

- más fejezet intézménye (3 db) 97,5 0,0 97,5 

- egyéb (előrejelzés befizetési kötelezettség) 0,2 0,0 0,2 

- egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 2,9 0,0 2,9 

Összes kifizetés 16 119,5      0,0   16 119,5      

 
 
359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások 
 
A törvényi sor eredeti előirányzata 25.100,0 millió forint volt.  
 
Az eredeti előirányzat terhére 24.935,1 millió forint az alábbi kötelezettségvállalások 
fedezetét tartalmazta a terrorellenes intézkedések kapcsán:  
− a BM igazgatása részére tranzakciós díjra  28,0 millió forint; 
− a NISZ Zrt. részére Kormányzati Adatközpont projektre 551,1 millió forint; 
− a TIBEK részére PNR költségekre 191,0 millió forint; 
− a TIBEK részére OSINT rendszer költségeire 639,9 millió forint; 
− a TEK részére képességfejlesztésre 5.019,0 millió forint; 
− az ORFK részére fegyverzet-korszerűsítésre 6.803,4 millió forint; 
− a BVOP részére fegyverzet-korszerűsítésre 241,3 millió forint; 
− a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére a  

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap  
őrzés-védelmi költségeire  1.461,4 millió forint; 
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− a Kormányzati infokommunikációs kiadások fejezeti  
kezelésű előirányzat javára, a Kormányzati Adattrezor projektre 8.765,5 millió forint; 

− a Honvédelmi Minisztérium részére előirányzat-átadás  
a Kormányzati Adattrezor projekt kiadásaira 1.234,5 millió forint. 

 
Az 2.997,8 millió forint 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbi 
kötelezettségvállalásokat tartalmazta a terrorellenes intézkedések fedezeteként:  
− a BM igazgatása részére  23,3 millió forint; 
− a NISZ Zrt. részére  2.974,5 millió forint. 

 
Az előirányzaton a 2019. évben kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem keletkezett.  
 
Az előirányzaton a 2019. évben 434,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett.  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 44 187,4   25 100,0 25 100,0   28 415,4   27 981,0   63,3%  98,5% 

Bevétel 327,8 0,0 0,0 269,5 269,5 73,1% 100,0% 

Támogatás 45 155,2   25 100,0 25 100,0   25 100,0   25 100,0   55,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

1 750,3 - - 3 045,9 3 045,9 174,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 25 100,0   0,0   25 100,0   0,0   
Módosítások jogcímenként          
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 3 045,9   3 045,9 0,0 0,0   
- Bevétel előirányzatosítása 269,5 269,5 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 28 415,4   3 315,4 25 100,0 0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 25 100,0 0,0 25 100,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 3 045,9 3 045,9 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása 269,5 269,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 28 415,4 3 315,4 25 100,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- saját intézmény (5 db) 12 922,5 0,0   12 922,5 

- más fejezet intézménye (2 db) 2 695,9 0,0 2 695,9 

- gazdasági társaság (1 db) 3 525,6 0,0 3 525,6 

-   egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat ) 8 765,5 0,0 8 765,5 

-   egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap) 71,5 0,0 71,5 

Összes kifizetés 27 981,0   0,0   27 981,0 

 
 
284756 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások 
 
Az Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 
kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához 
biztosít fedezetet: 
- a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból 

támogatott projektek – beleértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott 
projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, 
előkészítéséhez, pályáztatáshoz, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban 
megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést 
elősegítő pilotjellegű projektekhez, és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által 
meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó 
költségek finanszírozásához; 

- likviditási támogatás biztosítása a kiadások megelőlegezésére; 
- vissza nem térítendő támogatás biztosítása az el nem számolható költségek 

finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét, 
szabálytalanságból fakadó korrekció összegét, támogatási korlátok miatt el nem 
számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és –összeállítási, 
vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget), az előírt önrész vagy saját erő biztosítására, 
valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 1.575,9 millió forint volt, amelyet 
465,5 millió forint EU támogatás és 1.110,4 millió forint költségvetési támogatás 
finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 562,5 millió forintos, valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány 21,4 millió forintos összege. 
 
Az Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó 
kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1.110,4 millió forint összegű központi, 
irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások 
csökkentették: 
- projektek megvalósításához biztosított támogatások (BM igazgatása, ORFK, Készenléti 

Rendőrség, BM OKF, ÉDUVIZIG javára) 131,0 millió forint összegben; 
- a fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére, a 
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Pénzügyminisztérium előzetes hozzájárulása alapján 600,0 millió forint költségvetési 
támogatás került átcsoportosításra az ORFK javára. 

 
Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított 
előirányzata 379,4 millió forint volt. 
 
A HOME/2018/ISFB/AG/EMAS/0069 – A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső határszakaszán 
c. projekt keretében az Európai Unió által biztosított forrás felhasználásához szükséges önrész 
fedezetének az ORFK, mint kedvezményezett javára történő biztosítása érdekében a fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 730,4 millió forint költségvetési támogatás került átcsoportosításra 
a Belügyminisztérium fejezet alá tartozó 20/25/4/1 Belső Biztonsági Alap megnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A költségvetési támogatás átcsoportosításának 
végrehajtása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által 
vezetett fizetési számlák közötti átutalással teljesült, így a 730,4 millió forint a fejezeti 
kezelésű előirányzat bevételei között jelent meg. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 5.713,1 millió forint került kifizetésre, 
amelyből: 
- projektek megvalósításához nyújtott támogatások összege 5.678,1 millió forintot 

(4.325,1 millió forint EU támogatás, 773,9 millió forint befolyt bevétel, 477,4 millió 
forint előző évek maradványa, 101,7 millió forint 2019. évi költségvetési támogatás) tett 
ki; 

- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek, 
valamint az év közben meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összegének a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő 
befizetésére összesen 35,0 millió forint összegben került sor. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi főbb európai uniós és nemzetközi programok, 
projektek támogatása valósult meg: 
- CERBERUS 815310 – Közép-európai CBRN-E/Piszkos bomba elleni elsődleges 

reagáló egység létrehozása (Készenléti Rendőrség); 
- Európai Migrációs Hálózat (BM igazgatása); 
- EFOP-1.3.3-16-2016-00001 – Fogvatartottak reintegrációja: Fogvatartotti reintegrációs 

program (BM igazgatása, BVOP); 
- EURLO5 – Európai Visszatérési Összekötő Tisztek (OIF); 
- HOME/2018/ISFB/AG/EMAS/0069 – A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 

következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső 
határszakaszán (ORFK); 

- ISF-B-13-01-HU – CCM: Konzuli együttműködés a schengeni vízumkiadásban 
(ORFK); 

- KEHOP-1.3.0-15-2016-000010 – Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója: 
Hódmezővásárhely térségi vízrendszer komplex rekonstrukciója I. ütem (ATIVIZIG); 

- KEHOP-1.4.0-15-2016-000018 – Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének 
kiépítése (ÉDUVIZIG); 

- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 – Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és 
Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása (BM igazgatása); 
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- KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 – Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a 
korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében (BM 
igazgatása); 

- KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 – Önkormányzati fejlesztések figyelemmel 
kísérése II. (BM igazgatása); 

- 769358-PIU.net-ISFP-2016-AG-PNR – PIU.net: Az információcsere előmozdítása és 
továbbfejlesztése (BM igazgatása); 

- LIFE17 NAT/HU/000577 – Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén az ártéri erdők 
védelmében (DÉDUVIZIG); 

- LIFE17 NAT/SK/000621 – LIFE Microtus II. – Északi pocok mehelyi alfaj védelmének 
továbbfejlesztése (ÉDUVIZIG); 

- LIFE16 CCA/HU/000115 – Az önkormányzatok integrátori és koordinátori szerepe az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban (BM igazgatása, OVF); 

- REC-RDIS-NRCP-AG-2018 – Magyar Nemzeti Roma Platform (BM igazgatása); 
- ROHU-28 – Szanazugi árvízvédelmi központ fejlesztése és a Tulcai zsilip és 

vízgépészeti berendezéseinek rekonstrukciója (KÖRVIZIG). 
 

A fejezeti kezelésű előirányzaton 569,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, 
amelyből 3,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 566,3 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 1 304,7 1 575,9 1 575,9 6 513,0 5 713,1 437,9% 87,7% 

ebből személyi juttatás 0,0 40,0 40,0 4,2 0,0 - 0,0% 

Bevétel  265,7 465,5 465,5 5 549,6 5 319,2 2002,0% 95,8% 

Támogatás  477,4 1 110,4 1 110,4 379,4 379,4 79,5% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány 

1 145,6 – 0,0 584,0 584,0 51,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 575,9 465,5 1 110,4 40,0 
Módosítások jogcímenként     
- előző évi maradvány előirányzatosítása 584,0 584,0 0,0 0,0 
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek 
visszafizetései) 

251,7 251,7 0,0 0,0 

- bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított 
forrás) 

4 090,0 4 090,0 0,0 0,0 

- bevétel előirányzatosítása (EMMI átadás-átvétel 
kapcsán a Roma Platform programra) 

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

- bevétel előirányzatosítása (sürgősségi támogatás 
önrészére biztosított többletforrás a BBA fejezeti 
kezelésű előirányzat terhére) 

730,4 730,4 0,0 0,0 
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- bevétel előirányzatosítása [a 1125/2019. (III. 13.) 
Korm. határozatban megjelölt feladatokra biztosított 
többletforrás a BBA fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére] 

8,0 8,0 0,0 0,0 

- megtakarítás átcsoportosítása (ORFK javára) -600,0 0,0 -600,0 0,0 
- előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok 
megvalósítására (BM Igazgatása javára) 

-82,3 0,0 -82,3 0,0 

- előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok 
megvalósítására (ORFK javára) 

-5,1 0,0 -5,1 0,0 

- előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok 
megvalósítására (Készenléti Rendőrség javára) 

-10,0 0,0 -10,0 0,0 

- előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok 
megvalósítására (BM OKF javára) 

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

- előirányzat-átcsoportosítás EU-s programok 
megvalósítására (ÉDUVIZIG javára) 

-29,7 0,0 -29,7 0,0 

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -35,8 
2019. évi módosított előirányzat 6 513,0 6 133,6 379,4 4,2 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 575,9 465,5 1 110,4 

Módosítások kedvezményezettenként    

- Saját intézménynek    

= meghatározott feladatra (EU-s programok megvalósítására 
előirányzat-átcsoportosítás BM Igazgatása, ORFK, KR, BM OKF, 
ÉDUVIZIG javára) 

-131,0 0,0 -131,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- előző évi maradvány előirányzatosítása 584,0 584,0 0,0 

- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései) 251,7 251,7 0,0 

- bevétel előirányzatosítása (EU által biztosított forrás) 4 090,0 4 090,0 0,0 

- bevétel előirányzatosítása (EMMI átadás-átvétel kapcsán a Roma 
Platform programra) 

4,0 4,0 0,0 

- bevétel előirányzatosítása (sürgősségi támogatás önrészére biztosított 
többletforrás a BBA fejezeti kezelésű előirányzat terhére) 

730,4 730,4 0,0 

- bevétel előirányzatosítása [a 1125/2019. (III. 13.) Korm. hat.-ban 
megjelölt feladatokra biztosított többletforrás a BBA terhére] 

8,0 8,0 0,0 

- megtakarítás átcsoportosítása (ORFK javára) -600,0 0,0 -600,0 

2019. évi módosított előirányzat 6 513,0 6 133,6 379,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- saját intézmény (9 db) 5 415,7 0,0 5 415,7 

- alapítvány 60,4 0,0 60,4 

- gazdasági társaság 28,9 0,0 28,9 

- önkormányzat vagy intézménye 141,7 0,0 141,7 

- 
egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap, 
MNB bankköltség, egyesület) (3 db) 

66,4 0,0 66,4 

Összes kifizetés 5 713,1 0,0 5 713,1 
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277412 Külső Határok Alap 
 

A Külső Határok Alapot (a továbbiakban: KHA) a 2007/574/EK tanácsi határozat hozta létre 
a 2007-2013. közötti időszakra. A KHA célja a külső határokra irányuló ellenőrzés 
hatékonyságának javítása. Felhasználható a külső határok egységes határőrizeti rendszerének 
(határforgalom-ellenőrzés, valamint zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés 
hatékony menedzsmentjének kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes 
alkalmazására irányuló, valamint a konzuli szolgálatok menedzsmentjének fejlesztésére 
irányuló tevékenységek finanszírozására. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a 2019. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. Az 
előző évi maradvány összege 264,7 millió forint volt, pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő 
egyes jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése 
módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. §-át, ami alapján az 
előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési 
maradvánnyal nem rendelkezhetnek, így a fel nem használt 264,7 millió forint összeg a 
költségvetési év utolsó napján törlésre került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  0,0 0,0 0,0 264,7 264,7 - 100,0% 
Költségvetési-
maradvány 

264,7 – 0,0 264,7 264,7 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0  0,0 
Módosítások jogcímenként          
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 264,7 264,7 0,0  0,0 
2019. évi módosított előirányzat 264,7 264,7 0,0  0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Módosítások kedvezményezettenként       

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 264,7 264,7 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 264,7 264,7 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- 
egyéb (Áht. 86. §-a szerint meghatározott egyenleg 
törlése) (1 db) 

264,7 0,0 264,7 

Összes kifizetés 264,7 0,0 264,7 

 
 
302946 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 
 
A Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék megnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzat nyújt fedezetet a Szolidaritási programok 2007-2013. közötti programozási 
időszakának Európai Bizottság általi záró ellenőrzése kapcsán felmerülő esetleges 
visszafizetési kötelezettségek, és a visszafizetés kapcsán felmerülő – az árfolyamingadozásból 
adódó – veszteségek finanszírozására. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a 2019. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. Az 
előző évi maradvány összege 91,2 millió forint volt, pénzügyi teljesítés nem történt. 
 
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő 
egyes jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése 
módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. §-át, ami alapján az 
előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési 
maradvánnyal nem rendelkezhetnek, így a fel nem használt 91,2 millió forint összeg a 
költségvetési év utolsó napján törlésre került. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  0,0 0,0 0,0 91,2 91,2 - 100,0% 
Költségvetési-
maradvány 

91,2 – 0,0 91,2 91,2 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0  0,0 
Módosítások jogcímenként       
 - Előző évi maradvány előirányzatosítása 91,2 91,2 0,0  0,0 
2019. évi módosított előirányzat 91,2 91,2 0,0  0,0 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 91,2 91,2 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 91,2 91,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- 
egyéb (Áht. 86. §-a szerint meghatározott egyenleg 
törlése) (1 db) 

91,2 0,0 91,2 

Összes kifizetés 91,2 0,0 91,2 

 
 
342651 Belső  Biztonsági Alap 
 
Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020. közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és 
Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapított meg Belső Biztonsági 
Alap elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely lefedi a külső határok 
őrizetét és ehhez kapcsolódóan az uniós vízumpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus 
megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve 
alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét. 
 
A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolni lehet potenciális 
veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a 
mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend, 
közbiztonság egyéb veszélyeztetésével. 
 
Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül 
egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt 
támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus, 
radikalizáció elleni küzdelem erősítését. 
 
Az Európai Parlament és a Tanács megalkotta az 513/2014/EU (2014. április 16.) számú 
rendeletét a BBA részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés 
elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz 
létrehozásáról, valamint az 515/2014/EU (2014. április 16.) számú rendeletét a BBA részét 
képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról. 
 
A BBA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 82,9 millió euró 
lehívására van lehetőség a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós 
támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Ez alól az 
általános szabály alól kivétel a működési támogatásra, valamint az EES (Egységes Európai 
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Határregisztrációs Rendszer) rendszerek fejlesztésére adott összegek, amelyeknél 100,0%-os 
az európai uniós forrás. 
 
A Belügyminisztérium 2014-2016. közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági 
Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 28/2015. (X. 9.) BM utasítás 12,7 milliárd forint 
támogatásként történő kifizetését irányozta elő, míg a Belügyminisztérium 2017-2018 közötti 
programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 
34/2016. (XII. 16.) BM utasításban a támogatási keretösszeg – az utasítás több módosítását 
követően – 17,7 milliárd forintban került meghatározásra. A Nemzeti Program teljes körű 
megvalósítása érdekében a fennmaradó, 2019. és 2020. évekre vonatkozóan, a 
Munkaprogramot felváltó Tervezési programban foglaltak szerint további pályázati kiírások 
megjelentetése valósul meg összesen 20,2 milliárd forint keretösszeggel. 
 
A 2019. évben a 2018. évben megjelentetett pályázati kiírásokra, valamint a 2019. évben az 
„EES és a kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése”, valamint az „Informatikai rendszerek 
fejlesztéséhez szükséges szakértői kapacitás bővítése” címen megjelentetett pályázati kiírásra 
beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő 
szerződéskötés valósult meg. Ennek keretében 29 db szerződés került megkötésre összesen 
8.876,6 millió forint összegben. A kedvezményezettek között van az ORFK, a Készenléti 
Rendőrség, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központ, a Szegedi Rendészeti Szakgimnázium, a Nemzetközi Oktatási Központ, a BM 
igazgatása, az NBSZ, a TIBEK, az NVSZ, az OIF, valamint a NAV. 
 
A BBA eredeti előirányzata 15.000,0 millió forint volt, amelyet teljes egészében költségvetési 
támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 431,3 millió forintos, valamint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 918,3 millió forintos összege. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 15.770,9 millió forint került kifizetésre, 
amelyből: 
- a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése 7.457,5 millió forintot 

(7.384,3 millió forint 2019. évi költségvetési támogatás, 73,2 millió forint előző évek 
maradványa) tett ki; 

- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek, 
valamint az év közben meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összegének a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő 
befizetésére összesen 934,1 millió forint összegben került sor; 

- az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1716/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 4.702,8 millió forint 
költségvetési támogatás került átcsoportosításra az alábbiak szerint: 
= Belügyminisztérium fejezet alá tartozó 20/1/56 Kormányzati infokommunikációs 

szolgáltatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára 3.982,8 millió 
forint; 

= Pénzügyminisztérium fejezet alá tartozó Magyar Államkincstár javára 
223,0 millió forint; 

= Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet alá tartozó Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ javára 470,0 millió forint; 

= Központi Statisztikai Hivatal javára 12,0 millió forint; 
= Egészségbiztosítási Alap javára 15,0 millió forint. 
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Az Ávr. 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által 
vezetett fizetési számlák közötti átutalással törént a teljesítés. 

- a BBA fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére, a PM előzetes 
hozzájárulása alapján 1.946,1 millió forint költségvetési támogatás került 
átcsoportosításra az alábbiak szerint: 
= BM igazgatása javára 688,3 millió forint; 
= NVSZ javára 75,9 millió forint; 
= TEK javára 192,3 millió forint; 
= Büntetés-végrehajtás cím javára 4,6 millió forint; 
= Rendőrség cím javára 93,1 millió forint; 
= BM OKF cím javára 43,6 millió forint; 
= Vízügyi Igazgatóságok cím javára 123,1 millió forint; 
= XIV. BM fejezet alá tartozó 20/1/56 Kormányzati infokommunikációs 

szolgáltatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára 715,0 millió 
forint 

= XIV. BM fejezet alá tartozó 20/25/1 Európai Uniós és nemzetközi 
projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű 
fejezeti kezelésű előirányzat javára 8,0 millió forint; 

= XX. EMMI fejezet alá tartozó Országos Mentőszolgálat javára – a 2019. május 
29-én bekövetkezett hajóbalesetet (Hableány-katasztrófa) követően a helyszínen a 
mentési feladatok végrehajtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetének 
biztosítására 2,2 millió forint. 

Az Ávr. 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által 
vezetett fizetési számlák közötti átutalással törént a teljesítés. 

- a HOME/2018/ISFB/AG/EMAS/0069 – A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet 
következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső 
határszakaszán c. projekt keretében az Európai Unió által biztosított forrás 
felhasználásához szükséges önrész fedezetének az ORFK, mint kedvezményezett javára 
történő biztosítása érdekében 730,4 millió forint költségvetési támogatás került 
átcsoportosításra a XIV. BM fejezet alá tartozó 20/25/1 Európai Uniós és nemzetközi 
projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat javára; 
Az Ávr. 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által 
vezetett fizetési számlák közötti átutalással törént a teljesítés. 

 
A 2019. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az 
érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) második francia bekezdése 
alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben 
kellett bevételként megtervezni, így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – a BBA-
hoz kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § 
(2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 6. Uniós 
programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kell befizetni. A 2019. évben 
13.727.657,54 euró összeg átvezetésére került sor. 
 
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő 
egyes jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése 
módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. §-át, ami alapján az 
előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési 
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maradvánnyal nem rendelkezhetnek, így a fel nem használt 1.747,6 millió forint összeg a 
költségvetési év utolsó napján törlésre került.  
Az összegből 1.385,3 millió forint a 2019. évi támogatásból adódott, amely előirányzat-
csökkentéssel került elvonásra, míg a 2019. évben – a projektek lezárása, meghiúsulása, 
valamint a projektek alacsonyabb felhasználása miatt a kedvezményezetteknek előírt 
visszafizetési kötelezettség teljesítésével – befolyt 20,0 millió forint összegű bevétel, illetve 
az előző évek maradványából fel nem használt 342,3 millió forint összeg kiadásnövelő 
tételként került befizetésre a központi költségvetés javára. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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  8 299,4 15 000,0 15 000,0 16 133,2 16 133,2 194,4% 100,0% 

Bevétel  652,0 0,0 0,0 1 168,9 1 168,9 179,3% 100,0% 

Támogatás  4 945,9 15 000,0 15 000,0 13 614,7 13 614,7 275,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány  

4 051,1 – 0,0 1 349,6 1 349,6 33,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 
Módosítások jogcímenként     
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 1 349,6 1 349,6 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek 
visszafizetései) 

1 168,9 1 168,9 0,0 0,0 

- Áht. 86. §-a szerint meghatározott le nem nyitott 
támogatás törlése  

-1 385,3 0,0 -1 385,3 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 16 133,2 2 518,5 13 614,7 0,0 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 000,0 0,0 15 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 1 349,6 1 349,6 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 1 168,9 1 168,9 0,0 

- Áht. 86. §-a szerint meghatározott le nem nyitott támogatás törlése -1 385,3 0,0 -1 385,3 

2019. évi módosított előirányzat 16 133,2 2 518,5 13 614,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− Saját intézmény (16 db) 8 662,1 0,0 8 662,1 

− Más fejezet intézménye (7 db) 731,7 0,0 731,7 

− 

Egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap, saját 
fejezeti kezelésű előirányzat, nemzetközi szervezet, 
Áht. 86. §-a szerint meghatározott egyenleg törlése) 
(5 db) 

6 739,4 0,0 6 739,4 

Összes kifizetés 16 133,2 0,0 16 133,2 

 
 
342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
 
Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós 
szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai 
menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az 
európai társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi 
formájának ösztönzése. 
 
Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza. 
 
Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 34,4 millió 
euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 
25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. 
 
A Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 18/2015. (VII. 21.) BM 
utasítás 5,4 milliárd forint támogatásként történő kifizetését irányozta elő. A források 
hatékony felhasználása érdekében szükségessé vált a munkaprogram módosítása 
[22/2016. (VIII. 31.) BM utasítás], így a támogatásként történő kifizetésre előirányzott összeg 
közel 8,0 milliárd forintra emelkedett. 
 
A Belügyminisztérium 2017-2018 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról szóló 33/2016. (XII. 16.) BM 
utasítás keretében 3,2 milliárd forint támogatásként történő kifizetése került meghatározásra. 
 
A 2019. évben az 1.1.6/5 - A menekültügyi és bírósági eljárásokban, valamint a menekültek 
ellátásában közreműködő szakemberek szisztematikus, célzott, folyamatos képzése c. 
pályázati felhívásra, valamint az 1.1.10/6 - A befogadási feltételek fejlesztését célzó 
kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása c. pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 
elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg. 
Ennek keretében 2 db szerződés került megkötésre összesen 397,9 millió forint összegben, 
ahol a kedvezményezett mindkét esetben az OIF volt. A 2019. év folyamán megjelentetett 
pályázat kiírásokra beérkezett pályázatok értékelése a 2020. évre húzódott át. 
 

2306



 
 

A MMIA eredeti előirányzata 1.120,0 millió forint volt, amelyet teljes egészében 
költségvetési támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 85,1 millió forintos, valamint a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 49,4 millió forintos összege. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 770,6 millió forint került kifizetésre, 
amelyből: 
 
- a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése 476,0 millió forintot (455,6 millió 

forint 2019. évi költségvetési támogatás, 20,4 millió forint előző évek maradványa) tett 
ki; 

- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek, 
valamint az év közben meghiúsult kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összegének a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára történő 
befizetésére összesen 104,8 millió forint összegben került sor; 

- az MMIA fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett megtakarítás terhére, a 
Pénzügyminisztérium előzetes hozzájárulása alapján 189,8 millió forint költségvetési 
támogatás került átcsoportosításra az NVSZ javára; 
Az Ávr. 34. § (2) a) alpontja alapján előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által 
vezetett fizetési számlák közötti átutalással törént a teljesítés. 

 
A 2019. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az 
érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) második francia bekezdése 
alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben 
kellett bevételként megtervezni, így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – az 
MMIA-hoz kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
20. § (2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
6. Uniós programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kell befizetni. A 
2019. évben 1.529.495,12 euró összeg átvezetésére került sor. 
 
A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő 
egyes jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvény 70. § (2) bekezdése 
módosította az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. §-át, ami alapján az 
előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesíthető európai uniós forrásból finanszírozott 
költségvetési támogatások nyújtására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési 
maradvánnyal nem rendelkezhetnek, így a fel nem használt 697,3 millió forint összeg a 
költségvetési év utolsó napján törlésre került. Az összegből 664,4 millió forint a 2019. évi 
támogatásból adódott, amely előirányzat-csökkentéssel került elvonásra, míg a 2019. évben – 
a projektek lezárása, meghiúsulása, valamint a projektek alacsonyabb felhasználása miatt a 
kedvezményezetteknek előírt visszafizetési kötelezettség teljesítésével – befolyt 23,6 millió 
forint összegű bevétel, illetve az előző évek maradványából fel nem használt 9,3 millió forint 
összeg kiadásnövelő tételként került befizetésre a központi költségvetés javára. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 5 868,9 1 120,0 1 120,0 803,5 803,5 13,7% 100,0% 

Bevétel 20,0 0,0 0,0 213,4 213,4 1 067,0% 100,0% 

Támogatás 2 010,0 1 120,0 1 120,0 455,6 455,6 22,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

3 973,4 – 0,0 134,5 134,5 3,4% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 
Módosítások jogcímenként      
- Előző évi maradvány előirányzatosítása 134,5 134,5 0,0 0,0 
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek 
visszafizetései) 

213,4 213,4 0,0 0,0 

- Áht. 86. §-a szerint meghatározott le nem nyitott 
támogatás törlése 

-664,4 0,0 -664,4 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 803,5 347,9 455,6 0,0 

 
Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 120,0 0,0 1 120,0 

Módosítások kedvezményezettenként    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként    

- Előző évi maradvány előirányzatosítása 134,5 134,5 0,0 

- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései) 213,4 213,4 0,0 

- Áht. 86. §-a szerint meghatározott le nem nyitott támogatás törlése -664,4 0,0 -664,4 

2019. évi módosított előirányzat 803,5 347,9 455,6 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (3 db) 566,8 0,0 566,8 
- alapítvány (3 db) 8,9 0,0 8,9 
- nonprofit társaság (1 db) 7,6 0,0 7,6 
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db) 7,6 0,0 7,6 

- 

egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap, 
egyesület, egyházi intézmény, nemzetközi 
szervezet, Áht. 86. §-a szerint meghatározott 
egyenleg törlése) (6 db) 

212,6 0,0 212,6 

Összes kifizetés 803,5 0,0 803,5 
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342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete 
 
Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az 
előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, 
tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100,0%-ban európai 
uniós forrás. 
 
A 2014-2020 közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer 
működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás 
felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban 
költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi és felhalmozási kiadások a 
technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak. 
 
A 2019. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az 
érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) második francia bekezdése 
alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben 
kellett bevételként megtervezni, így a Belügyi Alapok technikai költségkerete eredeti 
előirányzatát (105,0 millió forintot) teljes egészében költségvetési támogatás finanszírozta. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 105,0 millió forint került kifizetésre, 
amelynek teljes összege a Felelős Hatóság által végrehajtandó – az Európai Parlament és a 
Tanács 514/2014/EU rendelet 20. cikk szerinti – intézkedések finanszírozásának céljából a 
BM igazgatása javára teljesült. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 121,8 105,0 105,0 105,0 105,0 86,2% 100,0% 

ebből személyi juttatás 0,0 11,8 11,8 0,0 0,0 - - 

Támogatás  92,4 105,0 105,0 105,0 105,0 113,6% 100,0% 

Költségvetési-
maradvány 

29,4 – 0,0 0,0 0,0 0,0% - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 105,0 0,0 105,0 11,8 

Módosítások jogcímenként     

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -11,8 
2019. évi módosított előirányzat 105,0 0,0 105,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 - saját intézmény (1 db) 105,0 0,0 105,0 

Összes kifizetés 105,0 0,0 105,0 

 
 
21. cím: Központi kezelésű előirányzatok 
 
031194 K-600 hírrendszer működtetésére 
 
A „K-600 hírrendszer üzemeltetése” központi kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti kiadási 
előirányzata 55,0 millió forint volt. 
 
A K-600 hírrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok két csoportba sorolhatók. Az 
egyik feladatcsoport a kormányzati célokat szolgáló K-600 távközlési rendszer működtetése 
és fenntartása, a másik a KTIR informatikai rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése, 
amelyek ellátása a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya igényeinek megfelelően, velük szoros 
együttműködésben történik. 
 
A két rendszer közös költségvetési előirányzatáról, a feladatszabásról, illetve a hozzárendelt 
költségvetési keret felhasználásáról a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok 
végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 
15.) Korm. határozat rendelkezett, amelynek értelmében K-600 hírrendszer működtetésére, 
fejlesztésére további 325,0 millió forint került biztosításra. A feladat finanszírozása a HM 
Védelmi Igazgatási Főosztálya által meghatározott követelményeknek megfelelően, az előző 
évekhez hasonló keretek között került megvalósításra a 2019. évben is. 
 
A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 
és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szabályozza. 
 
Az előirányzat felhasználása a védelmi felkészítés éves feladatairól szóló, a Kormány által 
elfogadott előterjesztésben meghatározott követelmények figyelembevételével történt. 
 
Az előirányzaton a működtetésre rendelkezésre álló teljes forrás, módosított előirányzatként 
380,0 millió forint a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
rendeletben kijelölt szolgáltatóval, a NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 
alapján került kifizetésre, felhasználásra.  
 
A módosított előirányzat terhére 340,9 millió forint összegben üzemeltetési, működtetési 
tárgyú, míg 39,1 millió forint összegben fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződés 
megkötésére és teljesítése került sor a feladatszabásért felelős HM Védelmi Igazgatási 
Főosztálya által meghatározott igény és követelményrendszer alapján. 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 351,7 55,0 55,0 380,0 380,0 108,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 55,0 0,0 0,0 0,0   
Módosítások jogcímenként  

   
  

- 1280/2019. (V. 15.) Korm.határozat szerinti 
átcsoportosítás a K-600 hírrendszer fejlesztésére és 
működtetésére 

325,0 0,0 0,0 0,0   

2019. évi módosított előirányzat 380,0 0,0 0,0 0,0   

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 55,0 0,0 0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 
 

    

- 1280/2019. (V. 15.) Korm.határozat szerinti átcsoportosítás a K-600 
hírrendszer fejlesztésére és működtetésére 

325,0 0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 380,0 0,0   0,0   

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- gazdasági társaság (1 db) 380,0   0,0   380,0   

Összes kifizetés 380,0   0,0   380,0   

 
 
375773 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a roma települési és a területi nemzetiségi 
önkormányzatok számára, amely két részből tevődik össze: alapvető működési támogatásból, 
valamint – az ellátott nemzetiségi közfeladatok (érdekvédelem, önkormányzati együttdöntési 
jogosítványok gyakorlása, kulturális autonómia megvalósításához kötődő kötelező oktatási, 
kulturális és médiajogok, valamint egyéb pl.: társadalmi esélyegyenlőséghez és 
felzárkózáshoz kapcsolódó önként vállalt többletfeladatok) arányában – feladatalapú 
támogatásból. 
 
A roma nemzetiségi önkormányzatok bevételei elsősorban a központi költségvetésből 
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biztosított vagy pályázati forrásból származnak. 
 
A 2019. évi költségvetési törvény 9. melléklete alapján a roma nemzetiségi önkormányzatok 
2019. évi éves működési támogatásra rendelkezésre állt 1.112,5 millió forint keretösszeg, míg 
a feladatalapú támogatásra 560,0 millió forint került biztosításra. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 1.618,2 millió forint összegű kifizetés történt. 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése adatok 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 0,0  1 672,5     1 672,5     1 672,5     1 618,2    - 96,8% 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként adatok millió forintban 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- önkormányzat/vagy intézménye (1.222 db) 1 618,2   1061,8 556,4 

Összes kifizetés 1 618,2   1061,8 556,4 
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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

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 1 199 003,8 781 833,2 -- 1 208 806,3433 903,8135 747,1106 913,9781 833,2 1 458 398,0

1. Költségvetési szerv 952 947,0 623 548,3 -- 1 003 650,5433 903,835 262,996 663,3623 548,3 1 189 378,3

-- -- -- 2 359,45 210,41 071,7---- 6 282,1

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

01/01  Személyi juttatások 435 339,0 399 253,6 -- 475 230,912 912,620 344,657 721,9399 253,6 490 232,7

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 370,0 74 778,5 -- 86 881,54 766,93 234,310 360,774 778,5 93 140,4

01/03  Dologi kiadások 166 667,1 104 721,5 -- 175 509,281 876,710 489,83 701,7104 721,5 200 789,7

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 63,7 26,7 -- 50,727,7-3,2--26,7 51,2

01/05  Egyéb működési célú kiadások 73 745,3 12 382,3 -- 99 620,687 378,84 834,2--12 382,3 104 595,3

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

02/06  Beruházások 142 025,9 25 561,7 -- 137 520,7209 089,8-5 031,322 444,525 561,7 252 064,7

02/07  Felújítások 16 557,0 6 524,1 -- 17 562,219 636,831,52 095,56 524,1 28 287,9

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 31 179,0 299,9 -- 8 915,313 004,1291,3339,0299,9 13 934,3

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 245 705,1 156 557,4 -- 203 157,6--100 484,29 925,6156 557,4 266 967,2

245 705,1 156 557,4 -- 202 892,9--100 219,59 925,6156 557,4 266 702,5

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

01/05  Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 264,7--264,7---- 264,7

3. Központi előirányzat 351,7 1 727,5 -- 1 998,2----325,01 727,5 2 052,5

351,7 1 727,5 -- 1 998,2----325,01 727,5 2 052,5

BEVÉTELEK 305 890,6 27 149,3 -- 239 484,7157 526,356 234,2--27 149,3 240 909,8

1. Költségvetési szerv 274 239,4 26 583,5 -- 193 854,1157 526,310 935,4--26 583,5 195 045,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 31 651,2 565,8 -- 45 630,6--45 298,8--565,8 45 864,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 357 196,6 -- -- 349 065,8276 377,572 688,3---- 349 065,8

1. Költségvetési szerv 286 516,0 -- -- 276 377,5276 377,5------ 276 377,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 70 680,6 -- -- 72 688,3--72 688,3---- 72 688,3

TÁMOGATÁSOK 884 630,8 752 956,4 -- 866 369,9--6 824,6106 588,9752 956,4 866 369,9

1. Költségvetési szerv 668 569,1 596 964,8 -- 717 955,6--24 327,596 663,3596 964,8 717 955,6

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 216 061,7 155 991,6 -- 148 414,3---17 502,99 925,6155 991,6 148 414,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 99 132,0 -- -- 87 871,0-------- --

1. Költségvetési szerv 99 132,0 -- -- 87 871,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 349 065,9 -- -- -- -- -- -- -- 248 112,3
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

Belügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 30 543,9 27 446,8 -- 29 433,88 576,2-1 028,63 867,927 446,8 38 862,3

1 Működési költségvetés 25 588,3 20 362,1 -- 27 808,45 107,55 700,03 837,920 362,1 35 007,5

 / 1 Személyi juttatások 6 498,4 6 283,9 -- 9 116,4827,2215,23 185,36 283,9 10 511,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 973,8 5 910,9 -- 8 553,5------5 910,9 9 865,5

Külső személyi juttatások 524,6 373,0 -- 562,9------373,0 646,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 439,8 1 199,0 -- 1 813,8480,942,9591,41 199,0 2 314,2

 / 3 Dologi kiadások 3 043,5 2 275,5 -- 3 696,01 197,31 574,861,22 275,5 5 108,8

Készletbeszerzés 12,7 -- -- 49,0-------- 89,6

Kommunikációs szolgáltatások 422,3 868,4 -- 739,5------868,4 804,1

Szolgáltatási kiadások 2 095,4 414,3 -- 2 229,5------414,3 3 212,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 180,4 154,7 -- 172,7------154,7 309,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 332,7 838,1 -- 505,3------838,1 693,9

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,9 4,0 -- 3,6------4,0 4,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0,2 0,2 -- 0,1------0,2 0,2

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 3,7 3,8 -- 3,5------3,8 3,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14 602,7 10 599,7 -- 13 178,62 602,13 867,1--10 599,7 17 068,9

Nemzetközi kötelezettségek 166,1 171,0 -- 191,7------171,0 191,8

Elvonások és befizetések 345,1 -- -- 852,9-------- 852,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 089,8 10 428,7 -- 12 127,2------10 428,7 16 013,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

-- -- -- 5,0-------- 9,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1,7 -- -- 1,8-------- 1,7

2 Felhalmozási költségvetés 4 955,6 7 084,7 -- 1 625,43 468,7-6 728,630,07 084,7 3 854,8

 / 6 Beruházások 4 894,1 7 084,7 -- 1 229,73 003,5-6 728,630,07 084,7 3 389,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 781,6 39,4 -- 523,0------39,4 2 061,8

Ingatlanok beszerzése, létesítése 155,7 5 511,8 -- --------5 511,8 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 909,8 34,7 -- 442,9------34,7 491,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6,5 -- -- 5,5-------- 27,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 040,5 1 498,8 -- 258,3------1 498,8 809,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61,5 -- -- 395,7465,2------ 465,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 23,5 -- -- 391,7-------- 391,6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

38,0 -- -- 4,0-------- 73,6

BEVÉTELEK 20 926,8 10 954,8 -- 18 059,11 882,84 118,3--10 954,8 16 955,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 célú támogatások államháztartáson belülről 2 877,2 -- -- 1 493,01 493,1------ 1 493,0

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 177,4-------- 177,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 877,2 -- -- 1 315,6-------- 1 315,6

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 896,1 -- -- 375,2375,2------ 375,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 18,9-------- 18,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 896,1 -- -- 356,3-------- 356,3

3 Közhatalmi bevételek 14 836,9 10 708,8 -- 16 024,7--4 212,6--10 708,8 14 921,5

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 14 836,9 10 708,8 -- 16 024,7------10 708,8 14 921,5

4 Működési bevételek 287,9 246,0 -- 151,7---94,3--246,0 151,7

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 121,5 99,6 -- 84,7------99,6 84,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 24,4 38,1 -- 26,8------38,1 26,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke -- 44,2 -- --------44,2 --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 33,5 38,6 -- 22,9------38,6 22,9

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,2 -- -- 0,4-------- 0,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 108,3 25,5 -- 16,9------25,5 16,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,34,3------ 4,3

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 4,3-------- 4,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28,7 -- -- 10,210,2------ 10,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

28,7 -- -- 10,2-------- 10,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6 469,4 -- -- 6 693,46 693,4------ 6 693,4

8 Maradvány igénybevétele 6 469,4 -- -- 6 693,46 693,4------ 6 693,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 6 469,4 -- -- 6 693,46 693,4------ 6 693,4

Maradvány igénybevétele 6 469,4 -- -- 6 693,46 693,4------ 6 693,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6 469,4 -- -- 6 693,4-------- 6 693,4

TÁMOGATÁSOK 9 841,1 16 492,0 -- 15 213,0---5 146,93 867,916 492,0 15 213,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 9 841,1 16 492,0 -- 15 213,0---5 146,93 867,916 492,0 15 213,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9 841,1 16 492,0 -- 15 213,0---5 146,93 867,916 492,0 15 213,0

Központi, irányító szervi támogatás 9 841,1 16 492,0 -- 15 213,0---5 146,93 867,916 492,0 15 213,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 130,0 -- -- 1 063,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 693,4 -- -- -- -- -- -- -- 10 531,7

Nemzeti Védelmi Szolgálat ( 03111 Rend- és közbiztonság )2

KIADÁSOK 8 252,7 6 005,4 -- 8 188,62 279,1114,9517,36 005,4 8 916,7

1 Működési költségvetés 6 240,8 5 974,5 -- 7 261,11 141,9114,9517,35 974,5 7 748,6

 / 1 Személyi juttatások 4 564,2 4 548,0 -- 5 080,651,2130,5438,64 548,0 5 168,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 4 487,0 4 501,3 -- 5 023,8------4 501,3 5 097,8

Külső személyi juttatások 77,2 46,7 -- 56,8------46,7 70,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

965,2 842,0 -- 945,344,226,178,7842,0 991,0

 / 3 Dologi kiadások 709,4 584,5 -- 1 191,51 002,8-41,7--584,5 1 545,6

Készletbeszerzés 68,4 59,7 -- 77,7------59,7 77,7

Kommunikációs szolgáltatások 30,0 32,6 -- 225,6------32,6 437,2

Szolgáltatási kiadások 240,5 234,9 -- 326,8------234,9 390,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 6,1 7,2 -- 197,6------7,2 209,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 364,4 250,1 -- 363,8------250,1 430,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,0 -- -- 43,743,7------ 43,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,0 -- -- 43,7-------- 43,7

2 Felhalmozási költségvetés 2 011,9 30,9 -- 927,51 137,2----30,9 1 168,1

 / 6 Beruházások 1 401,6 30,9 -- 894,31 104,0----30,9 1 134,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése 391,0 1,2 -- 349,5------1,2 349,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 26,6 -- -- 65,7-------- 88,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 309,7 5,5 -- 234,1------5,5 398,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 376,3 17,6 -- 54,9------17,6 56,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 298,0 6,6 -- 190,1------6,6 241,3

 / 7 Felújítások 610,3 -- -- 33,233,2------ 33,2

Ingatlanok felújítása 585,0 -- -- 26,1-------- 26,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0,6 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 24,7 -- -- 7,1-------- 7,1

BEVÉTELEK 1 678,1 -- -- 1 110,21 489,713,1---- 1 502,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 133,3 -- -- 613,7956,3------ 956,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

133,3 -- -- 613,7-------- 956,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 518,2 -- -- 483,3533,4------ 533,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 518,2 -- -- 483,3-------- 533,4

4 Működési bevételek 26,6 -- -- 12,4--12,3---- 12,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 7,1 -- -- 8,9-------- 8,8

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1,5 -- -- 1,7-------- 1,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 18,0 -- -- 1,8-------- 1,8

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 212,0 -- -- 789,4789,4------ 789,4

8 Maradvány igénybevétele 1 212,0 -- -- 789,4789,4------ 789,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 212,0 -- -- 789,4789,4------ 789,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 1 212,0 -- -- 789,4789,4------ 789,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 212,0 -- -- 789,4-------- 789,4

TÁMOGATÁSOK 6 152,0 6 005,4 -- 6 624,5--101,8517,36 005,4 6 624,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 152,0 6 005,4 -- 6 624,5--101,8517,36 005,4 6 624,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 152,0 6 005,4 -- 6 624,5--101,8517,36 005,4 6 624,5

Központi, irányító szervi támogatás 6 152,0 6 005,4 -- 6 624,5--101,8517,36 005,4 6 624,5

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 789,4 -- -- -- -- -- -- -- 335,5

Terrorelhárítási Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )4

KIADÁSOK 28 633,7 19 805,1 -- 35 025,614 897,5880,72 712,619 805,1 38 295,9

1 Működési költségvetés 19 102,0 18 596,7 -- 21 781,61 861,7732,61 108,018 596,7 22 299,0

 / 1 Személyi juttatások 12 816,0 13 618,2 -- 14 403,6-477,5577,9936,213 618,2 14 654,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 12 738,2 13 527,4 -- 14 304,2------13 527,4 14 555,4

Külső személyi juttatások 77,8 90,8 -- 99,4------90,8 99,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 666,2 2 578,7 -- 2 747,538,772,3166,72 578,7 2 856,4

 / 3 Dologi kiadások 3 619,4 2 399,8 -- 4 624,62 294,682,45,12 399,8 4 781,9

Készletbeszerzés 1 095,1 532,5 -- 1 323,3------532,5 1 353,8

Kommunikációs szolgáltatások 115,9 101,1 -- 282,4------101,1 282,4

Szolgáltatási kiadások 1 294,8 966,2 -- 1 271,2------966,2 1 286,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 65,8 119,0 -- 69,4------119,0 69,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 047,8 681,0 -- 1 678,3------681,0 1 789,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 -- -- ---------- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 5,95,9------ 5,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5,8-------- 5,8

2 Felhalmozási költségvetés 9 531,7 1 208,4 -- 13 244,013 035,8148,11 604,61 208,4 15 996,9

 / 6 Beruházások 8 300,9 908,4 -- 12 876,712 429,4148,11 604,6908,4 15 090,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése 203,7 40,0 -- 354,8------40,0 393,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 891,1 475,3 -- 4 664,6------475,3 5 752,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 150,2 40,0 -- 264,0------40,0 267,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 356,1 160,0 -- 5 347,7------160,0 6 061,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 699,8 193,1 -- 2 245,6------193,1 2 616,2

 / 7 Felújítások 25,0 300,0 -- 171,5385,6----300,0 685,6

Ingatlanok felújítása 23,0 236,2 -- 133,9------236,2 538,7

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 1,1-------- 1,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2,0 63,8 -- 36,5------63,8 145,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 205,8 -- -- 195,8220,8------ 220,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 
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2019. évi 
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módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 000,0 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

205,8 -- -- 195,8-------- 220,8

BEVÉTELEK 282,6 150,0 -- 6 696,06 505,740,3--150,0 6 696,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 71,4 -- -- 319,2319,2------ 319,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

71,4 -- -- 319,2-------- 319,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 6 087,46 087,4------ 6 087,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 6 087,4-------- 6 087,4

4 Működési bevételek 193,2 150,0 -- 190,0--40,0--150,0 190,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2,3 -- -- 1,6-------- 1,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 107,3 118,1 -- 130,0------118,1 130,0

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

 / 5 Ellátási díjak 21,9 -- -- ---------- --

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 29,1 31,9 -- 30,3------31,9 30,3

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 2,3 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 27,8 -- -- 24,1-------- 24,1

5 Felhalmozási bevételek 1,2 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,2 -- -- 0,3-------- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 68,068,0------ 68,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 68,0-------- 68,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16,8 -- -- 31,131,1------ 31,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

16,8 -- -- 31,1-------- 31,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16 190,2 -- -- 8 391,88 391,8------ 8 391,8

8 Maradvány igénybevétele 16 190,2 -- -- 8 391,88 391,8------ 8 391,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 16 190,2 -- -- 8 391,88 391,8------ 8 391,8

Maradvány igénybevétele 16 190,2 -- -- 8 391,88 391,8------ 8 391,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16 190,2 -- -- 8 391,8-------- 8 391,8

TÁMOGATÁSOK 20 552,7 19 655,1 -- 23 208,1--840,42 712,619 655,1 23 208,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 20 552,7 19 655,1 -- 23 208,1--840,42 712,619 655,1 23 208,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 20 552,7 19 655,1 -- 23 208,1--840,42 712,619 655,1 23 208,1

Központi, irányító szervi támogatás 20 552,7 19 655,1 -- 23 208,1--840,42 712,619 655,1 23 208,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 444,0 -- -- 1 500,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 391,8 -- -- -- -- -- -- -- 3 270,3

Büntetés-végrehajtás ( 03301 Büntetés-végrehajtás )5

KIADÁSOK 99 210,7 73 743,7 -- 165 022,683 839,43 500,515 100,673 743,7 176 184,2

1 Működési költségvetés 88 022,7 70 871,5 -- 150 001,771 266,83 492,57 646,670 871,5 153 277,4

 / 1 Személyi juttatások 42 316,7 39 812,3 -- 48 177,02 019,01 749,16 473,439 812,3 50 053,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 40 405,5 37 884,5 -- 46 271,3------37 884,5 48 148,1

Külső személyi juttatások 1 911,2 1 927,8 -- 1 905,7------1 927,8 1 905,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

8 259,8 7 378,9 -- 8 550,2455,9252,61 168,27 378,9 9 255,6

 / 3 Dologi kiadások 28 697,7 22 930,0 -- 25 922,12 189,71 490,85,022 930,0 26 615,5

Készletbeszerzés 11 088,6 4 628,1 -- 7 018,6------4 628,1 7 511,0

Kommunikációs szolgáltatások 398,9 673,6 -- 686,8------673,6 686,8

Szolgáltatási kiadások 11 021,6 8 721,0 -- 12 532,4------8 721,0 12 573,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 190,5 52,6 -- 174,3------52,6 174,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 998,1 8 854,7 -- 5 510,0------8 854,7 5 670,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,5 2,7 -- 13,310,7----2,7 13,4

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 4,4 -- -- 10,0-------- 10,1

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 3,1 2,7 -- 3,3------2,7 3,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8 741,0 747,6 -- 67 339,166 591,5----747,6 67 339,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 60 832,9-------- 60 832,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 134,3 -- -- 271,2-------- 271,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 606,7 747,6 -- 6 235,0------747,6 6 235,0

2 Felhalmozási költségvetés 11 188,0 2 872,2 -- 15 020,912 572,68,07 454,02 872,2 22 906,8

 / 6 Beruházások 2 523,7 2 601,5 -- 12 092,810 049,18,06 353,72 601,5 19 012,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése 138,5 -- -- 271,7-------- 271,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 779,8 1 520,0 -- 3 565,7------1 520,0 6 734,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 118,3 -- -- 938,6-------- 938,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 024,8 528,7 -- 4 948,3------528,7 7 283,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 462,3 552,8 -- 2 368,5------552,8 3 784,3

 / 7 Felújítások 478,5 157,7 -- 623,1331,5--1 100,3157,7 1 589,5

Ingatlanok felújítása 373,5 124,2 -- 441,6------124,2 1 136,4

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 4,0 -- -- 51,7-------- 117,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 101,0 33,5 -- 129,8------33,5 335,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 185,8 113,0 -- 2 305,02 192,0----113,0 2 305,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

46,9 -- -- 30,9-------- 30,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 7 536,5 -- -- 849,9-------- 849,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

125,9 35,0 -- 99,8------35,0 99,8

Lakástámogatás 58,1 78,0 -- 82,7------78,0 82,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 418,4 -- -- 1 241,7-------- 1 241,7

BEVÉTELEK 25 893,3 2 715,6 -- 10 677,06 304,51 656,9--2 715,6 10 677,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 666,0 948,0 -- 3 587,82 639,8----948,0 3 587,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 666,0 948,0 -- 3 587,8------948,0 3 587,8

2319



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 célú támogatások államháztartáson belülről 484,5 -- -- 1 073,41 073,4------ 1 073,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

41,5 -- -- 21,2-------- 21,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

443,0 -- -- 1 052,2-------- 1 052,2

4 Működési bevételek 4 899,2 1 767,6 -- 3 424,0--1 656,4--1 767,6 3 424,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 38,2 24,3 -- 29,0------24,3 29,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 061,7 598,8 -- 958,7------598,8 958,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 804,1 183,0 -- 776,5------183,0 776,5

 / 5 Ellátási díjak 1 140,6 720,0 -- 1 146,5------720,0 1 146,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 725,4 187,8 -- 415,4------187,8 415,4

 / 8 Kamatbevételek 0,2 -- -- 0,2-------- 0,2

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 4,7 2,5 -- 2,1------2,5 2,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 124,3 51,2 -- 95,6------51,2 95,6

5 Felhalmozási bevételek 0,6 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,6 -- -- 0,5-------- 0,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 17 722,5 -- -- 1 372,81 372,8------ 1 372,8

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

30,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 17 692,5 -- -- 1 372,8-------- 1 372,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 120,5 -- -- 1 218,51 218,5------ 1 218,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

120,5 -- -- 120,3-------- 120,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1 098,2-------- 1 098,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 32 161,7 -- -- 77 534,977 534,9------ 77 534,9

8 Maradvány igénybevétele 32 161,7 -- -- 77 534,977 534,9------ 77 534,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 32 161,7 -- -- 77 534,977 534,9------ 77 534,9

Maradvány igénybevétele 32 161,7 -- -- 77 534,977 534,9------ 77 534,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 32 161,7 -- -- 77 534,9-------- 77 534,9

TÁMOGATÁSOK 118 690,6 71 028,1 -- 87 972,3--1 843,615 100,671 028,1 87 972,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 118 690,6 71 028,1 -- 87 972,3--1 843,615 100,671 028,1 87 972,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 118 690,6 71 028,1 -- 87 972,3--1 843,615 100,671 028,1 87 972,3

Központi, irányító szervi támogatás 118 690,6 71 028,1 -- 87 972,3--1 843,615 100,671 028,1 87 972,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 15 124,0 -- -- 8 394,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 77 534,9 -- -- -- -- -- -- -- 11 161,6

Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )7

KIADÁSOK 511 055,5 331 599,0 -- 464 163,498 449,918 297,350 597,7331 599,0 498 943,9

1 Működési költségvetés 435 868,1 324 035,8 -- 414 955,753 337,216 367,339 573,6324 035,8 433 313,9

 / 1 Személyi juttatások 259 555,6 234 217,6 -- 278 228,93 311,613 239,733 034,9234 217,6 283 803,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 257 358,9 233 137,0 -- 275 964,6------233 137,0 281 529,4
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Külső személyi juttatások 2 196,7 1 080,6 -- 2 264,3------1 080,6 2 274,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

52 366,1 44 300,3 -- 50 887,01 691,62 041,85 900,044 300,3 53 933,7

 / 3 Dologi kiadások 76 008,7 44 691,3 -- 69 412,231 767,81 080,2638,744 691,3 78 178,0

Készletbeszerzés 14 892,4 9 315,8 -- 14 328,7------9 315,8 14 377,6

Kommunikációs szolgáltatások 10 018,9 3 298,7 -- 9 263,8------3 298,7 9 270,5

Szolgáltatási kiadások 23 364,4 14 793,3 -- 26 064,8------14 793,3 26 344,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 397,9 551,3 -- 1 005,5------551,3 1 131,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 26 335,1 16 732,2 -- 18 749,4------16 732,2 27 054,2

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45,2 -- -- 16,716,7------ 16,7

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 45,2 -- -- 16,7-------- 16,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 47 892,5 826,6 -- 16 410,916 549,55,6--826,6 17 381,7

Elvonások és befizetések 134,9 -- -- 5,3-------- 5,6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 47 707,2 811,2 -- 16 377,4------811,2 17 347,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 50,4 15,4 -- 28,2------15,4 28,2

2 Felhalmozási költségvetés 75 187,4 7 563,2 -- 49 207,745 112,71 930,011 024,17 563,2 65 630,0

 / 6 Beruházások 66 265,0 6 998,5 -- 43 212,829 326,11 882,310 254,56 998,5 48 461,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése 370,3 -- -- 172,3-------- 175,4

Ingatlanok beszerzése, létesítése 34 800,1 -- -- 7 407,5-------- 8 469,4

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6 806,1 2 016,3 -- 564,8------2 016,3 722,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 18 286,9 3 494,3 -- 27 323,5------3 494,3 30 601,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 001,6 1 487,9 -- 7 744,7------1 487,9 8 492,0

 / 7 Felújítások 4 085,1 459,7 -- 2 269,59 087,331,5769,6459,7 10 348,1

Ingatlanok felújítása 3 212,3 362,0 -- 1 769,8------362,0 7 506,0

Informatikai eszközök felújítása 27,9 -- -- 5,2-------- 5,2

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 25,3 -- -- 70,5-------- 695,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 819,6 97,7 -- 424,0------97,7 2 141,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 837,3 105,0 -- 3 725,46 699,316,2--105,0 6 820,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

90,2 -- -- 71,1-------- 71,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 446,4 -- -- 822,5-------- 3 905,4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

3 105,4 -- -- 2 507,2-------- 2 519,4

Lakástámogatás -- 105,0 -- --------105,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 195,3 -- -- 324,6-------- 324,6

BEVÉTELEK 156 866,6 6 134,4 -- 73 284,066 394,3754,9--6 134,4 73 283,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 662,5 1 300,0 -- 38 880,837 580,8----1 300,0 38 880,8

 / 2 Elvonások és befizetések bevételei 6,9 -- -- ---------- --
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

99 655,6 1 300,0 -- 38 880,8------1 300,0 38 880,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 49 644,6 -- -- 25 865,825 865,8------ 25 865,8

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

43,8 -- -- 56,9-------- 56,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

49 600,8 -- -- 25 808,9-------- 25 808,9

3 Közhatalmi bevételek 599,0 582,6 -- 624,7--42,1--582,6 624,7

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 599,0 582,6 -- 624,7------582,6 624,7

4 Működési bevételek 5 239,8 4 251,8 -- 4 768,979,1437,6--4 251,8 4 768,5

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 150,0 24,4 -- 54,2------24,4 54,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2 672,7 2 492,6 -- 2 520,5------2 492,6 2 522,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 605,1 632,0 -- 668,6------632,0 661,9

 / 5 Ellátási díjak 62,1 53,9 -- 58,4------53,9 58,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 595,1 578,7 -- 561,5------578,7 558,4

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 2,8 1,5 -- 1,4------1,5 1,4

 / 8 Kamatbevételek 5,3 4,0 -- 5,2------4,0 5,2

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,8 -- -- 31,4-------- 31,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 40,9 19,7 -- 38,8------19,7 43,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 1 105,0 445,0 -- 828,9------445,0 831,4

5 Felhalmozási bevételek 410,2 -- -- 275,2--275,2---- 275,2

 / 2 Ingatlanok értékesítése 25,7 -- -- 17,7-------- 17,7

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 384,5 -- -- 257,5-------- 257,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 232,0 -- -- 952,9952,9------ 952,9

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,6 -- -- 0,2-------- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 231,4 -- -- 952,7-------- 952,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 078,5 -- -- 1 915,71 915,7------ 1 915,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

1 073,1 -- -- 1 182,4-------- 1 182,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5,4 -- -- 733,3-------- 733,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 35 695,2 -- -- 32 055,632 055,6------ 32 055,6

8 Maradvány igénybevétele 35 695,2 -- -- 32 055,632 055,6------ 32 055,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 35 695,2 -- -- 32 055,632 055,6------ 32 055,6

Maradvány igénybevétele 35 695,2 -- -- 32 055,632 055,6------ 32 055,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35 695,2 -- -- 32 055,6-------- 32 055,6

TÁMOGATÁSOK 350 549,3 325 464,6 -- 393 604,7--17 542,450 597,7325 464,6 393 604,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 350 549,3 325 464,6 -- 393 604,7--17 542,450 597,7325 464,6 393 604,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 350 549,3 325 464,6 -- 393 604,7--17 542,450 597,7325 464,6 393 604,7

Központi, irányító szervi támogatás 350 549,3 325 464,6 -- 393 604,7--17 542,450 597,7325 464,6 393 604,7
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ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 51 722,0 -- -- 49 408,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 32 055,6 -- -- -- -- -- -- -- 34 780,9

Alkotmányvédelmi Hivatal ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )8

KIADÁSOK 22 233,0 15 932,1 -- 27 986,810 611,6809,21 383,815 932,1 28 736,7

1 Működési költségvetés 12 259,7 10 805,7 -- 14 655,52 619,8519,21 380,510 805,7 15 325,2

 / 1 Személyi juttatások 6 632,6 8 010,4 -- 7 513,0-1 741,3286,01 168,98 010,4 7 724,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 6 632,6 8 010,4 -- 7 513,0------8 010,4 7 724,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 378,1 1 551,9 -- 1 379,2-344,048,4211,61 551,9 1 467,9

 / 3 Dologi kiadások 3 944,9 1 243,4 -- 5 585,04 526,8184,8--1 243,4 5 955,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 944,9 1 243,4 -- 5 585,0------1 243,4 5 955,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 304,1 -- -- 178,3178,3------ 178,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 304,1 -- -- 178,3-------- 178,3

2 Felhalmozási költségvetés 9 973,3 5 126,4 -- 13 331,37 991,8290,03,35 126,4 13 411,5

 / 6 Beruházások 1 092,5 106,4 -- 1 896,51 497,4303,43,3106,4 1 910,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 092,5 106,4 -- 1 896,5------106,4 1 910,5

 / 7 Felújítások 8 855,2 5 000,0 -- 11 401,96 467,9----5 000,0 11 467,9

Ingatlanok felújítása 8 855,2 5 000,0 -- 11 401,9------5 000,0 11 467,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25,6 20,0 -- 32,926,5-13,4--20,0 33,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 25,6 20,0 -- 32,9------20,0 33,1

BEVÉTELEK 7 552,5 47,4 -- 380,2324,28,6--47,4 380,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 344,3 -- -- 26,526,5------ 26,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 344,3 -- -- 26,5-------- 26,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 130,2 -- -- 283,0283,0------ 283,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 130,2 -- -- 283,0-------- 283,0

4 Működési bevételek 29,7 27,4 -- 33,8--6,4--27,4 33,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 29,7 27,4 -- 33,8------27,4 33,8

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

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6,5 -- -- 2,2-------- 2,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41,8 20,0 -- 34,714,7----20,0 34,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41,8 20,0 -- 34,7------20,0 34,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10 301,1 -- -- 10 287,410 287,4------ 10 287,4

8 Maradvány igénybevétele 10 301,1 -- -- 10 287,410 287,4------ 10 287,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 10 301,1 -- -- 10 287,410 287,4------ 10 287,4

Maradvány igénybevétele 10 301,1 -- -- 10 287,410 287,4------ 10 287,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 301,1 -- -- 10 287,4-------- 10 287,4

TÁMOGATÁSOK 14 666,8 15 884,7 -- 18 069,1--800,61 383,815 884,7 18 069,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 14 666,8 15 884,7 -- 18 069,1--800,61 383,815 884,7 18 069,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 14 666,8 15 884,7 -- 18 069,1--800,61 383,815 884,7 18 069,1

Központi, irányító szervi támogatás 14 666,8 15 884,7 -- 18 069,1--800,61 383,815 884,7 18 069,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 967,0 -- -- 979,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10 287,4 -- -- -- -- -- -- -- 749,9

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )9

KIADÁSOK 32 734,6 24 009,7 -- 34 736,211 378,91 397,92 499,524 009,7 39 286,0

1 Működési költségvetés 21 288,3 21 260,8 -- 25 226,8969,11 397,92 499,521 260,8 26 127,3

 / 1 Személyi juttatások 13 764,2 14 170,5 -- 15 864,3-529,3769,81 848,914 170,5 16 259,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 13 764,2 14 170,5 -- 15 864,3------14 170,5 16 259,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

2 822,5 2 610,4 -- 2 945,162,0120,7333,62 610,4 3 126,7

 / 3 Dologi kiadások 4 653,8 4 479,5 -- 6 339,01 358,4507,4317,04 479,5 6 662,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 653,8 4 479,5 -- 6 339,0------4 479,5 6 662,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 47,8 0,4 -- 78,478,0----0,4 78,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 44,0 -- -- 76,2-------- 76,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,8 0,4 -- 2,2------0,4 2,2

2 Felhalmozási költségvetés 11 446,3 2 748,9 -- 9 509,410 409,8----2 748,9 13 158,7

 / 6 Beruházások 11 195,0 2 705,0 -- 8 761,59 680,2----2 705,0 12 385,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 11 195,0 2 705,0 -- 8 761,5------2 705,0 12 385,2

 / 7 Felújítások 90,3 -- -- 563,2563,2------ 563,2

Ingatlanok felújítása 90,3 -- -- 563,2-------- 563,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 161,0 43,9 -- 184,7166,4----43,9 210,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 -- -- 8,9-------- 9,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 160,9 43,9 -- 175,8------43,9 201,3

BEVÉTELEK 4 856,9 303,0 -- 810,0404,4102,6--303,0 810,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 025,7 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 025,7 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 333,4 -- -- 342,8342,8------ 342,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 333,4 -- -- 342,8-------- 342,8

4 Működési bevételek 357,3 280,0 -- 344,6--64,6--280,0 344,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 357,3 280,0 -- 344,6------280,0 344,6

5 Felhalmozási bevételek 37,7 -- -- 38,10,138,0---- 38,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 37,7 -- -- 38,1-------- 38,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 102,8 23,0 -- 84,561,5----23,0 84,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 102,8 23,0 -- 84,5------23,0 84,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 14 676,8 -- -- 10 974,510 974,5------ 10 974,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 Maradvány igénybevétele 14 676,8 -- -- 10 974,510 974,5------ 10 974,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 14 676,8 -- -- 10 974,510 974,5------ 10 974,5

Maradvány igénybevétele 14 676,8 -- -- 10 974,510 974,5------ 10 974,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 14 676,8 -- -- 10 974,5-------- 10 974,5

TÁMOGATÁSOK 24 175,4 23 706,7 -- 27 501,5--1 295,32 499,523 706,7 27 501,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 24 175,4 23 706,7 -- 27 501,5--1 295,32 499,523 706,7 27 501,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 24 175,4 23 706,7 -- 27 501,5--1 295,32 499,523 706,7 27 501,5

Központi, irányító szervi támogatás 24 175,4 23 706,7 -- 27 501,5--1 295,32 499,523 706,7 27 501,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 070,0 -- -- 2 067,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10 974,5 -- -- -- -- -- -- -- 4 549,8

Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )10

KIADÁSOK 3 582,1 2 581,2 -- 5 415,33 483,7-281,1210,42 581,2 5 994,2

1 Működési költségvetés 2 944,0 2 501,6 -- 3 724,31 960,7-385,6210,42 501,6 4 287,1

 / 1 Személyi juttatások 1 245,5 1 196,7 -- 1 593,6271,588,2175,81 196,7 1 732,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 245,5 1 196,7 -- 1 593,6------1 196,7 1 732,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

251,0 228,1 -- 306,065,215,831,6228,1 340,7

 / 3 Dologi kiadások 1 444,0 1 076,8 -- 1 654,71 454,0-489,63,01 076,8 2 044,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 444,0 1 076,8 -- 1 654,7------1 076,8 2 044,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,5 -- -- 170,0170,0------ 170,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,5 -- -- 170,0-------- 170,0

2 Felhalmozási költségvetés 638,1 79,6 -- 1 691,01 523,0104,5--79,6 1 707,1

 / 6 Beruházások 638,1 79,6 -- 1 577,21 409,2104,5--79,6 1 593,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 638,1 79,6 -- 1 577,2------79,6 1 593,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 113,8113,8------ 113,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 113,8-------- 113,8

BEVÉTELEK 997,4 -- -- 937,3935,41,9---- 937,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 435,5 -- -- 428,5428,5------ 428,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

435,5 -- -- 428,5-------- 428,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 558,4 -- -- 506,9506,9------ 506,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

558,4 -- -- 506,9-------- 506,9

4 Működési bevételek 2,3 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,3 -- -- 1,6-------- 1,6

5 Felhalmozási bevételek 1,2 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,2 -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 023,7 -- -- 2 548,32 548,3------ 2 548,3

8 Maradvány igénybevétele 3 023,7 -- -- 2 548,32 548,3------ 2 548,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 Maradvány igénybevétele 3 023,7 -- -- 2 548,32 548,3------ 2 548,3

Maradvány igénybevétele 3 023,7 -- -- 2 548,32 548,3------ 2 548,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 023,7 -- -- 2 548,3-------- 2 548,3

TÁMOGATÁSOK 2 109,3 2 581,2 -- 2 508,6---283,0210,42 581,2 2 508,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 109,3 2 581,2 -- 2 508,6---283,0210,42 581,2 2 508,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 109,3 2 581,2 -- 2 508,6---283,0210,42 581,2 2 508,6

Központi, irányító szervi támogatás 2 109,3 2 581,2 -- 2 508,6---283,0210,42 581,2 2 508,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 147,0 -- -- 172,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 548,3 -- -- -- -- -- -- -- 578,9

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )12

KIADÁSOK 97 271,8 80 491,5 -- 113 676,933 459,28 586,411 675,780 491,5 134 212,8

1 Működési költségvetés 83 213,6 76 160,3 -- 98 596,37 289,48 975,811 675,776 160,3 104 101,2

 / 1 Személyi juttatások 56 369,0 56 517,9 -- 63 796,8-2 683,12 976,19 174,156 517,9 65 985,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 55 899,3 56 343,9 -- 63 340,9------56 343,9 65 507,2

Külső személyi juttatások 469,7 174,0 -- 455,9------174,0 477,8

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

11 371,3 9 942,0 -- 11 579,8521,7502,51 642,29 942,0 12 608,4

 / 3 Dologi kiadások 14 672,1 9 682,0 -- 22 141,79 342,14 536,2859,49 682,0 24 419,7

Készletbeszerzés 2 852,7 1 231,4 -- 3 645,5------1 231,4 4 301,8

Kommunikációs szolgáltatások 693,2 628,3 -- 928,5------628,3 1 518,1

Szolgáltatási kiadások 7 241,9 5 382,6 -- 8 830,1------5 382,6 9 344,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 127,5 102,0 -- 191,6------102,0 231,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 756,8 2 337,7 -- 8 546,0------2 337,7 9 023,1

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3,8 -- -- 5,25,2------ 5,2

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 2,2 -- -- 2,2-------- 2,2

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 1,6 -- -- 3,0-------- 3,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 797,4 18,4 -- 1 072,8103,5961,0--18,4 1 082,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,2-------- 3,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 451,8 -- -- 638,3-------- 641,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 345,6 18,4 -- 431,3------18,4 438,7

2 Felhalmozási költségvetés 14 058,2 4 331,2 -- 15 080,626 169,8-389,4--4 331,2 30 111,6

 / 6 Beruházások 10 501,3 3 706,5 -- 12 649,324 294,7-614,4--3 706,5 27 386,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése 393,9 0,5 -- 458,7------0,5 1 512,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése 480,9 697,8 -- 943,0------697,8 4 182,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 771,6 152,1 -- 1 190,8------152,1 1 801,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 703,3 2 068,1 -- 7 513,6------2 068,1 14 179,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 151,6 788,0 -- 2 543,2------788,0 5 710,1

 / 7 Felújítások 1 719,6 606,7 -- 1 579,21 168,9----606,7 1 775,6

Ingatlanok felújítása 1 183,0 56,4 -- 1 046,7------56,4 1 050,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 tárgyi eszközök felújítása 216,9 421,3 -- 206,9------421,3 357,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 319,7 129,0 -- 325,6------129,0 367,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 837,3 18,0 -- 852,1706,2225,0--18,0 949,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

14,6 -- -- 128,1-------- 128,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 210,3 -- -- 125,8-------- 125,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

486,4 18,0 -- 408,1------18,0 500,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 126,0 -- -- 190,1-------- 194,6

BEVÉTELEK 8 962,5 2 883,2 -- 7 631,93 934,11 162,0--2 883,2 7 979,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 947,3 -- -- 2 196,72 196,7------ 2 196,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 947,3 -- -- 2 196,7-------- 2 196,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 978,5 -- -- 1 057,51 404,9------ 1 404,9

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

182,1 -- -- 37,3-------- 37,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 796,4 -- -- 1 020,2-------- 1 367,6

3 Közhatalmi bevételek 1 461,1 1 245,7 -- 1 486,5--240,8--1 245,7 1 486,5

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 461,1 1 245,7 -- 1 486,5------1 245,7 1 486,5

4 Működési bevételek 2 349,9 1 637,5 -- 2 556,1--918,6--1 637,5 2 556,1

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6,4 1,6 -- 5,3------1,6 5,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 1 795,2 1 282,5 -- 1 910,4------1 282,5 1 910,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 48,1 39,1 -- 48,0------39,1 48,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 379,2 260,8 -- 398,5------260,8 398,5

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,4 -- -- 4,3-------- 4,3

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,4 -- -- 7,4-------- 7,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 8,1 -- -- 74,1-------- 74,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 112,1 53,5 -- 108,1------53,5 108,1

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

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 5,2 -- -- 2,6-------- 2,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 42,7 -- -- 30,430,4------ 30,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 42,7 -- -- 30,4-------- 30,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 177,8 -- -- 302,1302,1------ 302,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

136,2 -- -- 210,3-------- 210,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41,6 -- -- 91,8-------- 91,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 35 269,8 -- -- 29 525,129 525,1------ 29 525,1

8 Maradvány igénybevétele 35 269,8 -- -- 29 525,129 525,1------ 29 525,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 35 269,8 -- -- 29 525,129 525,1------ 29 525,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 35 269,8 -- -- 29 525,129 525,1------ 29 525,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35 269,8 -- -- 29 525,1-------- 29 525,1

TÁMOGATÁSOK 82 564,6 77 608,3 -- 96 708,4--7 424,411 675,777 608,3 96 708,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 82 564,6 77 608,3 -- 96 708,4--7 424,411 675,777 608,3 96 708,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 82 564,6 77 608,3 -- 96 708,4--7 424,411 675,777 608,3 96 708,4

Központi, irányító szervi támogatás 82 564,6 77 608,3 -- 96 708,4--7 424,411 675,777 608,3 96 708,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 12 398,0 -- -- 12 111,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29 525,1 -- -- -- -- -- -- -- 20 188,5

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság ( 06245 Menekültügy )13

KIADÁSOK 10 289,7 9 835,9 -- 10 725,84 305,5-2 050,1999,39 835,9 13 090,6

1 Működési költségvetés 9 701,5 9 618,8 -- 10 139,71 685,7-1 640,3996,89 618,8 10 661,0

 / 1 Személyi juttatások 4 753,7 5 027,4 -- 5 589,6478,7-617,0846,65 027,4 5 735,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 707,0 4 976,6 -- 5 538,7------4 976,6 5 674,3

Külső személyi juttatások 46,7 50,8 -- 50,9------50,8 61,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 116,7 949,1 -- 1 116,7179,1-108,0148,7949,1 1 168,9

 / 3 Dologi kiadások 2 717,9 3 432,7 -- 2 693,4431,4-912,11,53 432,7 2 953,5

Készletbeszerzés 545,4 591,0 -- 437,7------591,0 491,8

Kommunikációs szolgáltatások 91,9 107,4 -- 189,3------107,4 225,4

Szolgáltatási kiadások 1 445,2 1 954,8 -- 1 412,9------1 954,8 1 527,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 37,0 40,4 -- 28,3------40,4 31,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 598,4 739,1 -- 625,2------739,1 677,4

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,9 20,0 -- 3,2-13,6-3,2--20,0 3,2

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 2,9 20,0 -- 3,2------20,0 3,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 110,3 189,6 -- 736,8610,1----189,6 799,7

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 4,9-------- 4,9

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 103,7 189,6 -- 729,9------189,6 792,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6,6 -- -- 2,0-------- 2,0

2 Felhalmozási költségvetés 588,2 217,1 -- 586,12 619,8-409,82,5217,1 2 429,6

 / 6 Beruházások 523,7 217,1 -- 586,12 619,8-409,82,5217,1 2 429,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 50,6 15,2 -- 17,0------15,2 43,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 140,3 97,3 -- 275,4------97,3 1 659,8

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 66,7 28,2 -- 48,5------28,2 94,4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 154,9 30,2 -- 165,0------30,2 182,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 111,2 46,2 -- 80,2------46,2 449,5

 / 7 Felújítások 60,1 -- -- ---------- --

Ingatlanok felújítása 47,3 -- -- ---------- --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 12,8 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
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2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

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

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

4,4 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 2 673,8 454,4 -- 1 330,6824,152,7--454,4 1 331,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 847,6 -- -- 737,3737,3------ 737,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 847,6 -- -- 737,3-------- 737,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 59,659,6------ 59,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 59,6-------- 59,6

3 Közhatalmi bevételek 527,0 400,0 -- 455,8-0,155,9--400,0 455,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 527,0 400,0 -- 455,8------400,0 455,8

4 Működési bevételek 272,7 54,4 -- 51,2---3,2--54,4 51,2

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 13,6 10,0 -- 7,9------10,0 7,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 9,0 5,4 -- 2,7------5,4 2,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 185,3 3,9 -- 2,5------3,9 2,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 12,8 5,2 -- 2,4------5,2 2,4

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 0,2-------- 0,2

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,3 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 51,6 29,9 -- 35,3------29,9 35,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 5,9 -- -- 10,010,0------ 10,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5,9 -- -- 10,0-------- 10,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20,6 -- -- 16,717,3------ 17,3

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

20,6 -- -- 16,7-------- 17,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 126,0 -- -- 3 481,43 481,4------ 3 481,4

8 Maradvány igénybevétele 2 126,0 -- -- 3 481,43 481,4------ 3 481,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 126,0 -- -- 3 481,43 481,4------ 3 481,4

Maradvány igénybevétele 2 126,0 -- -- 3 481,43 481,4------ 3 481,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 126,0 -- -- 3 481,4-------- 3 481,4

TÁMOGATÁSOK 8 971,3 9 381,5 -- 8 278,0---2 102,8999,39 381,5 8 278,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 8 971,3 9 381,5 -- 8 278,0---2 102,8999,39 381,5 8 278,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 8 971,3 9 381,5 -- 8 278,0---2 102,8999,39 381,5 8 278,0

Központi, irányító szervi támogatás 8 971,3 9 381,5 -- 8 278,0---2 102,8999,39 381,5 8 278,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 078,0 -- -- 886,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 481,4 -- -- -- -- -- -- -- 2 364,2

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság ( 06258 Egyéb szociális szolgáltatás )16

KIADÁSOK -- -- -- 2 359,45 210,41 071,7---- 6 282,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 300,85 042,51 066,7---- 6 109,2
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 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 983,62 319,9552,1---- 2 872,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- -- -- 946,8-------- 2 790,1

Külső személyi juttatások -- -- -- 36,8-------- 81,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- 170,8429,073,1---- 502,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 308,5571,4441,5---- 1 012,9

Készletbeszerzés -- -- -- 12,5-------- 87,5

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 20,7-------- 42,3

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 198,8-------- 537,7

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 19,0-------- 136,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 57,5-------- 208,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 85,5524,1------ 524,1

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 85,5-------- 174,1

Egyéb nem intézményi ellátások -- -- -- ---------- 350,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 752,41 198,1------ 1 198,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 752,4-------- 1 198,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 58,6167,95,0---- 172,9

 / 6 Beruházások -- -- -- 58,1167,45,0---- 172,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,8-------- 7,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 12,6-------- 66,3

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 32,3-------- 62,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 12,4-------- 35,9

 / 7 Felújítások -- -- -- 0,50,5------ 0,5

Ingatlanok felújítása -- -- -- 0,4-------- 0,4

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

BEVÉTELEK -- -- -- 5 248,45 210,438,0---- 5 248,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 5 168,25 168,2------ 5 168,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 5 168,2-------- 5 168,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 42,242,2------ 42,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 42,2-------- 42,2

4 Működési bevételek -- -- -- 38,0--38,0---- 38,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 37,8-------- 37,8

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,2-------- 0,2

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 033,7--1 033,7---- 1 033,7

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 033,7--1 033,7---- 1 033,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 033,7--1 033,7---- 1 033,7

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 033,7--1 033,7---- 1 033,7
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ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM -- -- -- 172,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 3 922,7

Vízügyi Igazgatóságok ( 14 Környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások )17

KIADÁSOK 109 139,3 32 097,9 -- 106 916,1157 412,43 964,17 098,532 097,9 200 572,9

1 Működési költségvetés 58 956,1 30 974,8 -- 63 141,839 722,93 625,42 338,030 974,8 76 661,1

 / 1 Személyi juttatások 26 823,1 15 850,7 -- 25 867,111 384,6929,1439,215 850,7 28 603,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 26 641,9 15 765,7 -- 25 704,0------15 765,7 28 433,5

Külső személyi juttatások 181,2 85,0 -- 163,1------85,0 170,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

4 733,3 3 198,1 -- 4 610,91 571,6219,288,03 198,1 5 076,9

 / 3 Dologi kiadások 27 155,7 11 926,0 -- 32 249,026 311,82 476,61 810,811 926,0 42 525,2

Készletbeszerzés 3 551,8 1 722,1 -- 3 247,2------1 722,1 3 267,8

Kommunikációs szolgáltatások 669,6 425,7 -- 1 183,1------425,7 1 277,9

Szolgáltatási kiadások 8 278,6 6 539,5 -- 9 736,9------6 539,5 11 384,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 353,0 175,3 -- 336,9------175,3 583,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 14 302,7 3 063,4 -- 17 744,9------3 063,4 26 011,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 8,78,7------ 8,7

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 8,7-------- 8,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 244,0 -- -- 406,1446,20,5---- 446,7

Elvonások és befizetések 14,5 -- -- 1,2-------- 40,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

3,1 -- -- 22,6-------- 22,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 217,1 -- -- 374,6-------- 376,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9,3 -- -- 7,7-------- 7,7

2 Felhalmozási költségvetés 50 183,2 1 123,1 -- 43 774,3117 689,5338,74 760,51 123,1 123 911,8

 / 6 Beruházások 34 690,0 1 123,1 -- 41 743,8113 676,4275,24 195,91 123,1 119 270,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 639,5 253,4 -- 1 156,3------253,4 2 006,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 32 064,7 125,2 -- 35 898,8------125,2 104 181,3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 244,4 216,8 -- 520,8------216,8 522,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 943,3 289,0 -- 2 378,4------289,0 6 863,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 798,1 238,7 -- 1 789,5------238,7 5 696,7

 / 7 Felújítások 632,9 -- -- 920,61 599,2--225,6-- 1 824,8

Ingatlanok felújítása 404,9 -- -- 343,2-------- 1 055,2

Informatikai eszközök felújítása 1,4 -- -- ---------- --

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 93,1 -- -- 383,5-------- 383,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 133,5 -- -- 193,9-------- 386,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 14 860,3 -- -- 1 109,92 413,963,5339,0-- 2 816,4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

63,5 -- -- 93,7-------- 1 768,7
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14 780,2 -- -- 999,2-------- 1 030,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

16,6 -- -- 17,0-------- 17,0

BEVÉTELEK 43 548,9 2 940,7 -- 67 689,463 316,72 986,1--2 940,7 69 243,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 123,3 -- -- 19 401,719 481,8------ 19 481,8

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

98,2 -- -- 121,7-------- 121,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

18 025,1 -- -- 19 280,0-------- 19 360,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 173,6 -- -- 42 056,943 523,3------ 43 523,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

393,8 -- -- 325,2-------- 325,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

19 779,8 -- -- 41 731,7-------- 43 198,2

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 0,1-------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 0,1-------- --

4 Működési bevételek 5 122,9 2 940,7 -- 5 914,4--2 973,6--2 940,7 5 914,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 316,3 178,8 -- 259,1------178,8 259,4

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 622,2 2 070,6 -- 4 267,2------2 070,6 4 271,7

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 134,2 105,0 -- 169,6------105,0 169,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 786,5 458,9 -- 912,6------458,9 912,6

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 35,9 9,7 -- 70,1------9,7 65,7

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4,1 -- -- 5,4-------- 5,3

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 4,7 -- -- 8,0-------- 7,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 219,0 117,7 -- 222,4------117,7 222,4

5 Felhalmozási bevételek 34,1 -- -- 12,4--12,5---- 12,4

 / 1 Immateriális javak értékesítése 5,0 -- -- 0,6-------- 0,6

 / 2 Ingatlanok értékesítése 8,4 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 20,7 -- -- 11,7-------- 11,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 26,3 -- -- 105,5105,5------ 105,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 26,3 -- -- 105,5-------- 105,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 68,7 -- -- 198,4206,1------ 206,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

16,9 -- -- 14,7-------- 22,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51,8 -- -- 183,7-------- 183,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 129 390,1 -- -- 94 095,794 095,7------ 94 095,7

8 Maradvány igénybevétele 129 390,1 -- -- 94 095,794 095,7------ 94 095,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 129 390,1 -- -- 94 095,794 095,7------ 94 095,7

Maradvány igénybevétele 129 390,1 -- -- 94 095,794 095,7------ 94 095,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 129 267,5 -- -- 94 083,8-------- 94 083,8
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XIV.  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 vállalkozási maradványának igénybevétele 122,6 -- -- 11,9-------- 11,9

TÁMOGATÁSOK 30 296,0 29 157,2 -- 37 233,7--978,07 098,529 157,2 37 233,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 30 296,0 29 157,2 -- 37 233,7--978,07 098,529 157,2 37 233,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 30 296,0 29 157,2 -- 37 233,7--978,07 098,529 157,2 37 233,7

Központi, irányító szervi támogatás 30 296,0 29 157,2 -- 37 233,7--978,07 098,529 157,2 37 233,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 12 517,0 -- -- 10 584,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 94 095,7 -- -- -- -- -- -- -- 92 102,7

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )20

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

Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )120

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

Szigetközi vízpótló rendszer üzemeltetése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 1

KIADÁSOK -- 120,0 -- -----120,0--120,0 --

1 Működési költségvetés -- 120,0 -- -----120,0--120,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 120,0 -- -----120,0--120,0 --

Készletbeszerzés -- 26,0 -- --------26,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 68,5 -- --------68,5 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 25,5 -- --------25,5 --

TÁMOGATÁSOK -- 120,0 -- -----120,0--120,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 120,0 -- -----120,0--120,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 120,0 -- -----120,0--120,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 120,0 -- -----120,0--120,0 --

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

Energia-racionalizálás ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )120 2

KIADÁSOK 129,0 100,3 -- 140,7--106,4--100,3 206,7

2 Felhalmozási költségvetés 129,0 100,3 -- 140,7--106,4--100,3 206,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 129,0 100,3 -- 140,7--106,4--100,3 206,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson belülre

129,0 100,3 -- 140,7------100,3 206,7

BEVÉTELEK 151,8 100,3 -- 130,0--29,7--100,3 130,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 151,8 100,3 -- 130,0--29,7--100,3 130,0

 / 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

151,8 100,3 -- 130,0------100,3 130,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 53,9 -- -- 76,7--76,7---- 76,7

8 Maradvány igénybevétele 53,9 -- -- 76,7--76,7---- 76,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 53,9 -- -- 76,7--76,7---- 76,7

Maradvány igénybevétele 53,9 -- -- 76,7--76,7---- 76,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 53,9 -- -- 76,7-------- 76,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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: 76,7 -- -- -- -- -- -- -- 66,0

Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 34

KIADÁSOK -- -- -- ----7,9---- 7,9

1 Működési költségvetés -- -- -- ----7,9---- 7,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----7,9---- 7,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 7,9

BEVÉTELEK 0,9 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

4 Működési bevételek 0,8 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 6,3 -- -- 7,2--7,2---- 7,2

8 Maradvány igénybevétele 6,3 -- -- 7,2--7,2---- 7,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 6,3 -- -- 7,2--7,2---- 7,2

Maradvány igénybevétele 6,3 -- -- 7,2--7,2---- 7,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6,3 -- -- 7,2-------- 7,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,2 -- -- -- -- -- -- -- 7,9

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 50

KIADÁSOK 6 406,4 1 200,0 -- 1 016,6--16,2--1 200,0 1 216,2

1 Működési költségvetés 4 235,5 1 200,0 -- 989,9---10,5--1 200,0 1 189,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 235,5 1 200,0 -- 989,9---10,5--1 200,0 1 189,5

Elvonások és befizetések 17,2 -- -- 3,1-------- 3,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 218,3 1 200,0 -- 986,8------1 200,0 1 186,4

2 Felhalmozási költségvetés 2 170,9 -- -- 26,7--26,7---- 26,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 170,9 -- -- 26,7--26,7---- 26,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 170,9 -- -- 26,7-------- 26,7

BEVÉTELEK 120,4 -- -- 13,1--13,1---- 13,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50,4 -- -- 13,0--13,0---- 13,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

50,4 -- -- 13,0-------- 13,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 70,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

70,0 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 61,0 -- -- 3,1--3,1---- 3,1

8 Maradvány igénybevétele 61,0 -- -- 3,1--3,1---- 3,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 61,0 -- -- 3,1--3,1---- 3,1

Maradvány igénybevétele 61,0 -- -- 3,1--3,1---- 3,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 61,0 -- -- 3,1-------- 3,1

TÁMOGATÁSOK 6 228,1 1 200,0 -- 1 200,0------1 200,0 1 200,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 228,1 1 200,0 -- 1 200,0------1 200,0 1 200,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 228,1 1 200,0 -- 1 200,0------1 200,0 1 200,0

Központi, irányító szervi támogatás 6 228,1 1 200,0 -- 1 200,0------1 200,0 1 200,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,1 -- -- -- -- -- -- -- 199,6

Vízügyi feladatok támogatása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 51

KIADÁSOK 4,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 4,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,3 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 4,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,3 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 4,3 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,3 -- -- ---------- --

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

Őrbottyán és térsége csatorna és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése ( 14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés )120 53

KIADÁSOK 0,6 -- -- 10,0--10,0---- 10,0

1 Működési költségvetés 0,6 -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 3 Dologi kiadások 0,6 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 10,0-------- 10,0

BEVÉTELEK 10,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8,4 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 1,6 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,6 -- -- 10,0--10,0---- 10,0

8 Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Maradvány igénybevétele 0,6 -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,6 -- -- 10,0-------- 10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 10,0 -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati 
hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása ( 
01421 Központi műszaki fejlesztés )

120 55

KIADÁSOK -- 3 000,0 -- 2 112,2-----887,83 000,0 2 112,2

1 Működési költségvetés -- 3 000,0 -- -----2 112,2-887,83 000,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 3 000,0 -- -----2 112,2-887,83 000,0 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 2 362,2 -- --------2 362,2 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 637,8 -- --------637,8 --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 112,2--2 112,2---- 2 112,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 112,2--2 112,2---- 2 112,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 112,2-------- 2 112,2

TÁMOGATÁSOK -- 3 000,0 -- 2 112,2-----887,83 000,0 2 112,2

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- 2 112,2-----887,83 000,0 2 112,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- 2 112,2-----887,83 000,0 2 112,2

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- 2 112,2-----887,83 000,0 2 112,2

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

Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások ( 12708 Távközlési tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )120 56

KIADÁSOK 83 633,5 62 022,1 -- 113 611,1--98 058,39 390,362 022,1 169 470,7

1 Működési költségvetés 83 633,5 60 962,5 -- 113 501,0--98 957,79 390,360 962,5 169 310,5

 / 3 Dologi kiadások 82 233,9 60 506,5 -- 108 537,6--94 657,48 564,360 506,5 163 728,2

Kommunikációs szolgáltatások 63 785,7 47 642,9 -- 80 993,5------47 642,9 124 361,0

Szolgáltatási kiadások 965,4 -- -- 4 469,2-------- 4 593,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 17 482,8 12 863,6 -- 23 074,9------12 863,6 34 773,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 399,6 456,0 -- 4 963,4--4 300,3826,0456,0 5 582,3

Elvonások és befizetések 1 398,0 -- -- 4 562,1-------- 5 181,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,6 -- -- 401,3-------- 401,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 456,0 -- --------456,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 059,6 -- 110,1---899,4--1 059,6 160,2

 / 6 Beruházások -- 1 059,6 -- -----1 009,5--1 059,6 50,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 834,3 -- --------834,3 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 39,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 225,3 -- --------225,3 10,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 110,1--110,1---- 110,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 110,1-------- 110,1

BEVÉTELEK 16 526,7 -- -- 26 990,2--26 990,2---- 26 990,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 602,9 -- -- 25 679,9--25 679,9---- 25 679,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

15 602,9 -- -- 25 679,9-------- 25 679,9

2336



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 célú támogatások államháztartáson belülről 837,6 -- -- 1 154,0--1 154,0---- 1 154,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

837,6 -- -- 1 154,0-------- 1 154,0

4 Működési bevételek 86,2 -- -- 156,3--156,3---- 156,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 86,2 -- -- 156,3-------- 156,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 56 620,4 -- -- 64 409,2--64 409,2---- 64 409,2

8 Maradvány igénybevétele 56 620,4 -- -- 64 409,2--64 409,2---- 64 409,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 56 620,4 -- -- 64 409,2--64 409,2---- 64 409,2

Maradvány igénybevétele 56 620,4 -- -- 64 409,2--64 409,2---- 64 409,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 56 620,4 -- -- 64 409,2-------- 64 409,2

TÁMOGATÁSOK 74 895,6 62 022,1 -- 78 071,3--6 658,99 390,362 022,1 78 071,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 74 895,6 62 022,1 -- 78 071,3--6 658,99 390,362 022,1 78 071,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 74 895,6 62 022,1 -- 78 071,3--6 658,99 390,362 022,1 78 071,3

Központi, irányító szervi támogatás 74 895,6 62 022,1 -- 78 071,3--6 658,99 390,362 022,1 78 071,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 64 409,2 -- -- -- -- -- -- -- 55 859,6

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő ( 07201 
Települési vízellátás és vízminőség-védelem )

120 57

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

Elvonások és befizetések -- -- -- 7,5-------- 7,5

BEVÉTELEK 7,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 7,5--7,5---- 7,5

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 7,5--7,5---- 7,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 7,5--7,5---- 7,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 7,5--7,5---- 7,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 7,5-------- 7,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 58

KIADÁSOK -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,2-------- 0,2

BEVÉTELEK 0,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,2-------- 0,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )120 59

KIADÁSOK 0,1 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- ---------- --

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

Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére ( 06245 Menekültügy )120 61

KIADÁSOK 7,2 -- -- 41,9--41,9---- 41,9

1 Működési költségvetés 7,2 -- -- 41,9--41,9---- 41,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,2 -- -- 41,9--41,9---- 41,9

Elvonások és befizetések 7,2 -- -- 41,9-------- 41,9

BEVÉTELEK 41,9 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

41,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,2 -- -- 41,9--41,9---- 41,9

8 Maradvány igénybevétele 7,2 -- -- 41,9--41,9---- 41,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 7,2 -- -- 41,9--41,9---- 41,9

Maradvány igénybevétele 7,2 -- -- 41,9--41,9---- 41,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7,2 -- -- 41,9-------- 41,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 41,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása ( 015 Máshova nem sorolható 
általános közigazgatási szolgáltatások )

120 63

KIADÁSOK 205,9 -- -- 250,5--517,7---- 517,7

1 Működési költségvetés 205,9 -- -- 250,5--517,7---- 517,7

 / 3 Dologi kiadások 205,9 -- -- 250,5--517,7---- 517,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

Szolgáltatási kiadások 162,1 -- -- 197,3-------- 407,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 43,8 -- -- 53,2-------- 110,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 205,9 -- -- 250,5--250,5---- 250,5

8 Maradvány igénybevétele 205,9 -- -- 250,5--250,5---- 250,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 205,9 -- -- 250,5--250,5---- 250,5

Maradvány igénybevétele 205,9 -- -- 250,5--250,5---- 250,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 205,9 -- -- 250,5-------- 250,5

TÁMOGATÁSOK 250,5 -- -- 267,2--267,2---- 267,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 250,5 -- -- 267,2--267,2---- 267,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 250,5 -- -- 267,2--267,2---- 267,2

Központi, irányító szervi támogatás 250,5 -- -- 267,2--267,2---- 267,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 250,5 -- -- -- -- -- -- -- 267,2

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása ( 08143 Alapítványi működés )220

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

Társadalmi önszerveződések támogatása ( X 1231 )220 2

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

Országos Polgárőr Szövetség ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )220 2 3

KIADÁSOK 1 050,0 1 050,0 -- 1 100,0--50,0--1 050,0 1 100,0

1 Működési költségvetés 1 050,0 1 050,0 -- 1 100,0--50,0--1 050,0 1 100,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 050,0 1 050,0 -- 1 100,0--50,0--1 050,0 1 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 050,0 1 050,0 -- 1 100,0------1 050,0 1 100,0

TÁMOGATÁSOK 1 050,0 1 050,0 -- 1 100,0--50,0--1 050,0 1 100,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 100,0--50,0--1 050,0 1 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 100,0--50,0--1 050,0 1 100,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 050,0 1 050,0 -- 1 100,0--50,0--1 050,0 1 100,0

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

Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )220 2 5

KIADÁSOK -- 700,0 -- -----700,0--700,0 --

1 Működési költségvetés -- 700,0 -- -----700,0--700,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 700,0 -- -----700,0--700,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 700,0 -- --------700,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 700,0 -- -----700,0--700,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 700,0 -- -----700,0--700,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 700,0 -- -----700,0--700,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 700,0 -- -----700,0--700,0 --

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

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )220 2 11

KIADÁSOK 175,0 175,0 -- 200,5--25,5--175,0 200,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 175,0 175,0 -- 200,5--25,5--175,0 200,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 175,0 175,0 -- 200,5--25,5--175,0 200,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 175,0 175,0 -- 200,5------175,0 200,5

TÁMOGATÁSOK 175,0 175,0 -- 200,5--25,5--175,0 200,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 175,0 175,0 -- 200,5--25,5--175,0 200,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 175,0 175,0 -- 200,5--25,5--175,0 200,5

Központi, irányító szervi támogatás 175,0 175,0 -- 200,5--25,5--175,0 200,5

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

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása ( 0350 Máshova 
nem sorolt rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek )

220 2 12

KIADÁSOK 20,0 20,0 -- 20,0------20,0 20,0

1 Működési költségvetés 20,0 20,0 -- 20,0------20,0 20,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 20,0 20,0 -- 20,0------20,0 20,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20,0 20,0 -- 20,0------20,0 20,0

BEVÉTELEK 20,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

20,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 20,0 -- 20,0------20,0 20,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 20,0 -- 20,0------20,0 20,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 20,0 -- 20,0------20,0 20,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 20,0 -- 20,0------20,0 20,0

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

Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány feladatainak támogatása ( 075 Máshová nem sorolt 
településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )

220 2 13

KIADÁSOK 10,0 -- -- 11,9--11,9---- 11,9

1 Működési költségvetés 10,0 -- -- 11,9--11,9---- 11,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 -- -- 11,9--11,9---- 11,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 1,9-------- 1,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10,0 -- -- 10,0-------- 10,0

BEVÉTELEK 11,9 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,0 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1,9--1,9---- 1,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1,9--1,9---- 1,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1,9--1,9---- 1,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 -- -- -- 1,9--1,9---- 1,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1,9-------- 1,9

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

320

KIADÁSOK -- -- -- 137,2--137,2---- 137,2

1 Működési költségvetés -- -- -- 137,2--137,2---- 137,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 137,2--137,2---- 137,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 137,2-------- 137,2

BEVÉTELEK 99,2 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 0,8 -- -- ---------- --

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 98,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 98,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 137,2--137,2---- 137,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 137,2--137,2---- 137,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 137,2--137,2---- 137,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 137,2--137,2---- 137,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 137,2-------- 137,2

TÁMOGATÁSOK 38,0 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 38,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 38,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 38,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 137,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Egyéb feladatok támogatása ( 16019 Nem bontott előirányzatok )420

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

"Útravaló" ösztöndíj program ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )420 1

KIADÁSOK 0,5 680,0 -- 674,8------680,0 680,0

1 Működési költségvetés 0,5 680,0 -- 674,8------680,0 680,0

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- 674,8--675,0---- 675,0

Külső személyi juttatások -- -- -- 674,8-------- 675,0

 / 3 Dologi kiadások -- 2,9 -- --------2,9 2,9

Szolgáltatási kiadások -- 2,9 -- --------2,9 2,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,5 677,1 -- -----675,0--677,1 2,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

Elvonások és befizetések 0,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,1 473,4 -- --------473,4 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 203,7 -- --------203,7 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 0,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 0,1 680,0 -- 680,0------680,0 680,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 680,0 -- 680,0------680,0 680,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 680,0 -- 680,0------680,0 680,0

Központi, irányító szervi támogatás 0,1 680,0 -- 680,0------680,0 680,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 5,2

Biztos Kezdet Gyerekházak ( 062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások )420 2

KIADÁSOK -- -- -- 309,8--321,3---- 321,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 306,5--318,0---- 318,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 306,5--318,0---- 318,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 228,3-------- 231,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 78,2-------- 86,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,3--3,3---- 3,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,6-------- 1,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1,7-------- 1,7

BEVÉTELEK -- -- -- 132,9--132,9---- 132,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 129,0--129,0---- 129,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 129,0-------- 129,0

4 Működési bevételek -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,2-------- 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,7--3,7---- 3,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 3,7-------- 3,7

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 188,4--188,4---- 188,4

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 188,4--188,4---- 188,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 188,4--188,4---- 188,4

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 188,4--188,4---- 188,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 11,5

Társadalmi felzárkózást segítő programok ( X 1231 )520

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

Roma Szakkollégiumi Hálózat ( 04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott) )520 1

KIADÁSOK 103,2 549,3 -- 427,1---119,1--549,3 430,2

1 Működési költségvetés 102,1 546,1 -- 427,1---116,9--546,1 429,2

 / 1 Személyi juttatások -- 233,0 -- -----233,0--233,0 --

Külső személyi juttatások -- 233,0 -- --------233,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 43,5 -- -----43,5--43,5 --

 / 3 Dologi kiadások -- 269,6 -- -----267,6--269,6 2,0

Szolgáltatási kiadások -- 2,4 -- --------2,4 2,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 267,2 -- --------267,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 102,1 -- -- 427,1--427,2---- 427,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,8-------- 0,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 102,1 -- -- 426,3-------- 426,3

2 Felhalmozási költségvetés 1,1 3,2 -- -----2,2--3,2 1,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,1 3,2 -- -----2,2--3,2 1,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,1 3,2 -- --------3,2 1,0

BEVÉTELEK -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 16,8--16,8---- 16,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 16,8--16,8---- 16,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 16,8--16,8---- 16,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 16,8--16,8---- 16,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 16,8-------- 16,8

TÁMOGATÁSOK 120,0 549,3 -- 413,3---136,0--549,3 413,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 120,0 549,3 -- 413,3---136,0--549,3 413,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 120,0 549,3 -- 413,3---136,0--549,3 413,3

Központi, irányító szervi támogatás 120,0 549,3 -- 413,3---136,0--549,3 413,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 16,8 -- -- -- -- -- -- -- 3,1

Tanoda program ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )520 2

KIADÁSOK -- 2 507,0 -- 2 280,5---72,7--2 507,0 2 434,3

1 Működési költségvetés -- 2 507,0 -- 2 248,4---104,8--2 507,0 2 402,2

 / 1 Személyi juttatások -- 63,2 -- -----63,2--63,2 --

Külső személyi juttatások -- 63,2 -- --------63,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 11,8 -- -----11,8--11,8 --

 / 3 Dologi kiadások -- 11,0 -- 3,5------11,0 11,0

Szolgáltatási kiadások -- 11,0 -- 3,5------11,0 11,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 2 421,0 -- 2 244,9---29,8--2 421,0 2 391,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 kívülre -- 2 421,0 -- 2 244,9------2 421,0 2 391,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 32,1--32,1---- 32,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 32,1--32,1---- 32,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 32,1-------- 32,1

TÁMOGATÁSOK -- 2 507,0 -- 2 434,3---72,7--2 507,0 2 434,3

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 507,0 -- 2 434,3---72,7--2 507,0 2 434,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 507,0 -- 2 434,3---72,7--2 507,0 2 434,3

Központi, irányító szervi támogatás -- 2 507,0 -- 2 434,3---72,7--2 507,0 2 434,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 153,8

Roma kultúra támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )520 3

KIADÁSOK 54,2 52,2 -- 50,9--2,6--52,2 54,8

1 Működési költségvetés 54,2 52,2 -- 50,9--2,6--52,2 54,8

 / 1 Személyi juttatások -- 5,0 -- -----4,5--5,0 0,5

Külső személyi juttatások -- 5,0 -- --------5,0 0,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- 0,5 -- -----0,3--0,5 0,2

Szolgáltatási kiadások -- 0,2 -- --------0,2 0,2

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 0,3 -- --------0,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 54,2 45,8 -- 50,9--8,3--45,8 54,1

Elvonások és befizetések 4,8 -- -- 0,9-------- 1,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26,1 20,8 -- 3,0------20,8 6,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 23,3 25,0 -- 47,0------25,0 47,0

BEVÉTELEK 0,3 -- -- 3,2--3,2---- 3,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,1 -- -- 3,0--3,0---- 3,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

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

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,8 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

8 Maradvány igénybevétele 4,8 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,8 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

Maradvány igénybevétele 4,8 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,8 -- -- 0,9-------- 0,9

TÁMOGATÁSOK 50,1 52,2 -- 50,7---1,5--52,2 50,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,1 52,2 -- 50,7---1,5--52,2 50,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,1 52,2 -- 50,7---1,5--52,2 50,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Központi, irányító szervi támogatás 50,1 52,2 -- 50,7---1,5--52,2 50,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,0 -- -- -- -- -- -- -- 3,9

Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok ( 06268 Szociális és 
jóléti szolgáltatások szakigazgatása )

520 4

KIADÁSOK 548,2 448,2 -- 636,8--201,9--448,2 650,1

1 Működési költségvetés 342,8 433,2 -- 600,3--180,4--433,2 613,6

 / 1 Személyi juttatások -- 60,0 -- -----60,0--60,0 --

Külső személyi juttatások -- 60,0 -- --------60,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 11,1 -- -----11,1--11,1 --

 / 3 Dologi kiadások -- 3,7 -- 0,6---2,4--3,7 1,3

Szolgáltatási kiadások -- 2,0 -- 0,6------2,0 1,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1,7 -- --------1,7 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 342,8 358,4 -- 599,7--253,9--358,4 612,3

Elvonások és befizetések 32,9 -- -- 11,4-------- 11,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 116,3 108,4 -- 131,4------108,4 139,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 193,6 250,0 -- 456,9------250,0 461,0

2 Felhalmozási költségvetés 205,4 15,0 -- 36,5--21,5--15,0 36,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 205,4 15,0 -- 36,5--21,5--15,0 36,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 22,5 5,0 -- --------5,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 182,9 10,0 -- 36,5------10,0 36,5

BEVÉTELEK 1,7 -- -- 8,6--8,6---- 8,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,5 -- -- 3,5--3,6---- 3,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,5 -- -- 3,5-------- 3,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1,8--1,8---- 1,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

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

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 3,2--3,2---- 3,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 3,2-------- 3,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 220,8 -- -- 210,5--210,5---- 210,5

8 Maradvány igénybevétele 220,8 -- -- 210,5--210,5---- 210,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 220,8 -- -- 210,5--210,5---- 210,5

Maradvány igénybevétele 220,8 -- -- 210,5--210,5---- 210,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 220,8 -- -- 210,5-------- 210,5

TÁMOGATÁSOK 536,2 448,2 -- 431,0---17,2--448,2 431,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 536,2 448,2 -- 431,0---17,2--448,2 431,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 536,2 448,2 -- 431,0---17,2--448,2 431,0

Központi, irányító szervi támogatás 536,2 448,2 -- 431,0---17,2--448,2 431,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 210,5 -- -- -- -- -- -- -- 13,3

Felzárkózás-politika koordinációja ( 06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )520 5

KIADÁSOK 22,4 29,6 -- 36,6--21,3--29,6 50,9

1 Működési költségvetés 22,4 29,6 -- 36,6--21,3--29,6 50,9

 / 1 Személyi juttatások -- 8,3 -- --------8,3 8,3

Külső személyi juttatások -- 8,3 -- --------8,3 8,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 1,6 -- --------1,6 1,6

 / 3 Dologi kiadások -- 0,1 -- -----0,1--0,1 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,1 -- --------0,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,4 19,6 -- 36,6--21,4--19,6 41,0

Elvonások és befizetések 10,0 -- -- 4,1-------- 4,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4,6 -- -- 17,2-------- 17,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7,8 19,6 -- 15,3------19,6 19,5

BEVÉTELEK -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19,4 -- -- 26,6--26,6---- 26,6

8 Maradvány igénybevétele 19,4 -- -- 26,6--26,6---- 26,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 19,4 -- -- 26,6--26,6---- 26,6

Maradvány igénybevétele 19,4 -- -- 26,6--26,6---- 26,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19,4 -- -- 26,6-------- 26,6

TÁMOGATÁSOK 29,6 29,6 -- 24,0---5,6--29,6 24,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 29,6 29,6 -- 24,0---5,6--29,6 24,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 29,6 29,6 -- 24,0---5,6--29,6 24,0

Központi, irányító szervi támogatás 29,6 29,6 -- 24,0---5,6--29,6 24,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 26,6 -- -- -- -- -- -- -- 14,3

Roma ösztöndíj programok ( 04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott) )520 6

KIADÁSOK 859,9 1 047,4 -- 1 247,8--672,9--1 047,4 1 720,3

1 Működési költségvetés 859,9 1 047,4 -- 1 247,8--672,9--1 047,4 1 720,3

 / 1 Személyi juttatások -- 100,0 -- 446,8--357,5--100,0 457,5

Külső személyi juttatások -- 100,0 -- 446,8------100,0 457,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 18,5 -- -----3,6--18,5 14,9

 / 3 Dologi kiadások -- 5,9 -- -----2,1--5,9 3,8

Szolgáltatási kiadások -- 4,6 -- --------4,6 3,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 1,3 -- --------1,3 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 300,0 -- -----300,0--300,0 --

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai -- 300,0 -- --------300,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 859,9 623,0 -- 801,0--621,1--623,0 1 244,1

Elvonások és befizetések 88,7 -- -- 57,8-------- 57,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 380,9 -- -- 452,0-------- 508,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 390,3 623,0 -- 291,2------623,0 678,2

BEVÉTELEK 0,6 -- -- 52,5--56,1---- 56,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,6 -- -- ----2,0---- 2,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,6 -- -- ---------- 2,0

4 Működési bevételek -- -- -- ----1,6---- 1,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- ---------- 0,5

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 52,5--52,5---- 52,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 52,5-------- 52,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 775,9 -- -- 812,6--812,6---- 812,6

8 Maradvány igénybevétele 775,9 -- -- 812,6--812,6---- 812,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 775,9 -- -- 812,6--812,6---- 812,6

Maradvány igénybevétele 775,9 -- -- 812,6--812,6---- 812,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 775,9 -- -- 812,6-------- 812,6

TÁMOGATÁSOK 896,0 1 047,4 -- 851,6---195,8--1 047,4 851,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 896,0 1 047,4 -- 851,6---195,8--1 047,4 851,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 896,0 1 047,4 -- 851,6---195,8--1 047,4 851,6

Központi, irányító szervi támogatás 896,0 1 047,4 -- 851,6---195,8--1 047,4 851,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 812,6 -- -- -- -- -- -- -- 468,9

Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ ( 04709 Egyéb oktatási 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

520 7

KIADÁSOK 78,0 79,2 -- 129,6--50,5--79,2 129,7

1 Működési költségvetés 66,5 79,2 -- 128,1--49,0--79,2 128,2

 / 3 Dologi kiadások -- 0,3 -- -----0,3--0,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,3 -- --------0,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 66,5 78,9 -- 128,1--49,3--78,9 128,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 66,5 78,9 -- 128,1------78,9 128,2

2 Felhalmozási költségvetés 11,5 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,5 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11,5 -- -- 1,5-------- 1,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

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

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,8-------- 0,8

TÁMOGATÁSOK 78,8 79,2 -- 128,9--49,7--79,2 128,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 78,8 79,2 -- 128,9--49,7--79,2 128,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 78,8 79,2 -- 128,9--49,7--79,2 128,9

Központi, irányító szervi támogatás 78,8 79,2 -- 128,9--49,7--79,2 128,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,8 -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

520 8

KIADÁSOK 46,7 79,7 -- 60,2--65,7--79,7 145,4

1 Működési költségvetés 35,4 79,7 -- 48,2--53,7--79,7 133,4

 / 1 Személyi juttatások -- 20,0 -- --------20,0 20,0

Külső személyi juttatások -- 20,0 -- --------20,0 20,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 3,7 -- --------3,7 3,7

 / 3 Dologi kiadások -- 0,4 -- --------0,4 0,4

Szolgáltatási kiadások -- 0,4 -- --------0,4 0,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 35,4 55,6 -- 48,2--53,7--55,6 109,3

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 35,4 55,6 -- 48,2------55,6 103,8

2 Felhalmozási költségvetés 11,3 -- -- 12,0--12,0---- 12,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,3 -- -- 12,0--12,0---- 12,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11,3 -- -- 12,0-------- 12,0

BEVÉTELEK -- -- -- 5,5--5,5---- 5,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 2,9-------- 2,9

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

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,6-------- 2,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 35,3 -- -- 60,2--60,2---- 60,2

8 Maradvány igénybevétele 35,3 -- -- 60,2--60,2---- 60,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 35,3 -- -- 60,2--60,2---- 60,2

Maradvány igénybevétele 35,3 -- -- 60,2--60,2---- 60,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 35,3 -- -- 60,2-------- 60,2

TÁMOGATÁSOK 71,6 79,7 -- 79,7------79,7 79,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 71,6 79,7 -- 79,7------79,7 79,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 71,6 79,7 -- 79,7------79,7 79,7

Központi, irányító szervi támogatás 71,6 79,7 -- 79,7------79,7 79,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 60,2 -- -- -- -- -- -- -- 85,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

Roma nemzetiség pályázatainak támogatása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )520 9

KIADÁSOK 495,5 657,9 -- 573,5---8,3--657,9 649,6

1 Működési költségvetés 495,5 657,9 -- 573,5---8,3--657,9 649,6

 / 3 Dologi kiadások -- 2,9 -- 1,7---0,3--2,9 2,6

Szolgáltatási kiadások -- 2,9 -- 1,7------2,9 2,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 495,5 655,0 -- 571,8---8,0--655,0 647,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 8,7-------- 9,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 182,6 189,2 -- 202,1------189,2 205,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 312,9 465,8 -- 361,0------465,8 432,3

BEVÉTELEK -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 20,2--20,2---- 20,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 20,2--20,2---- 20,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 20,2--20,2---- 20,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 20,2--20,2---- 20,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 20,2-------- 20,2

TÁMOGATÁSOK 515,7 657,9 -- 629,1---28,8--657,9 629,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 515,7 657,9 -- 629,1---28,8--657,9 629,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 515,7 657,9 -- 629,1---28,8--657,9 629,1

Központi, irányító szervi támogatás 515,7 657,9 -- 629,1---28,8--657,9 629,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20,2 -- -- -- -- -- -- -- 76,1

Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása ( 01115 Nemzetiségi önkormányzatok )520 10

KIADÁSOK 361,2 433,4 -- 435,4--1,30,7433,4 435,4

1 Működési költségvetés 361,2 433,4 -- 435,4--1,30,7433,4 435,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 361,2 433,4 -- 435,4--1,30,7433,4 435,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 361,2 433,4 -- 435,4------433,4 435,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

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

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,8-------- 0,8

TÁMOGATÁSOK 362,0 433,4 -- 434,6--0,50,7433,4 434,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 362,0 433,4 -- 434,6--0,50,7433,4 434,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 362,0 433,4 -- 434,6--0,50,7433,4 434,6

Központi, irányító szervi támogatás 362,0 433,4 -- 434,6--0,50,7433,4 434,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,8 -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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

Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása ( 01115 Nemzetiségi önkormányzatok )520 11

KIADÁSOK 165,9 182,5 -- 212,5--30,0--182,5 212,5

1 Működési költségvetés 165,9 182,5 -- 182,5------182,5 182,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 165,9 182,5 -- 182,5------182,5 182,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 165,9 182,5 -- 182,5------182,5 182,5

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

TÁMOGATÁSOK 165,9 182,5 -- 212,5--30,0--182,5 212,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 165,9 182,5 -- 212,5--30,0--182,5 212,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 165,9 182,5 -- 212,5--30,0--182,5 212,5

Központi, irányító szervi támogatás 165,9 182,5 -- 212,5--30,0--182,5 212,5

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

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása ( 06261 Átfogó szociális 
programok )

520 12

KIADÁSOK -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 990,2--990,2---- 990,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 990,2--990,2---- 990,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 990,2-------- 990,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1 009,8--1 009,8---- 1 009,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 009,8--1 009,8---- 1 009,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 009,8-------- 1 009,8

BEVÉTELEK -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 2 000,0--2 000,0---- 2 000,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 2 000,0-------- 2 000,0

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

A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása ( 06261 Átfogó szociális programok )520 13

KIADÁSOK -- -- -- 4 303,0--8 000,0---- 8 000,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 544,9--2 441,9---- 2 441,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 544,9--2 441,9---- 2 441,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 544,9-------- 561,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 1 880,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 758,1--5 558,1---- 5 558,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 758,1--5 558,1---- 5 558,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 758,1-------- 5 558,1

BEVÉTELEK -- -- -- 8 000,0--8 000,0---- 8 000,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 8 000,0--8 000,0---- 8 000,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 8 000,0-------- 8 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 3 697,0

Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )820

KIADÁSOK -- 225,0 -- -----225,0--225,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 225,0 -- -----225,0--225,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 225,0 -- -----225,0--225,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 225,0 -- --------225,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 225,0 -- -----225,0--225,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 225,0 -- -----225,0--225,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 225,0 -- -----225,0--225,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 225,0 -- -----225,0--225,0 --

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

Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )920

KIADÁSOK -- 141,2 -- -----141,2--141,2 --

1 Működési költségvetés -- 141,2 -- -----141,2--141,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 141,2 -- -----141,2--141,2 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 141,2 -- --------141,2 --

TÁMOGATÁSOK -- 141,2 -- -----141,2--141,2 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 141,2 -- -----141,2--141,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 141,2 -- -----141,2--141,2 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 141,2 -- -----141,2--141,2 --

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

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása ( 03121 Tűzmegelőzés, tűzoltás )1020

KIADÁSOK 1 994,4 1 963,0 -- 1 963,0--1,7--1 963,0 1 964,7

1 Működési költségvetés 1 994,4 1 963,0 -- 1 963,0--1,7--1 963,0 1 964,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 994,4 1 963,0 -- 1 963,0--1,7--1 963,0 1 964,7

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 1,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 994,4 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

BEVÉTELEK -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

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

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,6--1,6---- 1,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,6-------- 1,6

TÁMOGATÁSOK 1 994,4 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 994,4 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 994,4 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 994,4 1 963,0 -- 1 963,0------1 963,0 1 963,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
millió forintban
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teljesítés
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előirányzat
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módosítás
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hatáskörű 
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2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1,7

Duna Művész Együttesek támogatása ( 08124 Előadóművészeti tevékenység )1120

KIADÁSOK 366,7 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

1 Működési költségvetés 366,7 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 366,7 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 1,5-------- 1,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 366,7 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 1,5 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

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

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1,5-------- 1,5

TÁMOGATÁSOK 366,7 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 366,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 366,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 366,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )1220

KIADÁSOK -- 14 220,0 -- -----14 220,0--14 220,0 --

1 Működési költségvetés -- 14 220,0 -- -----14 220,0--14 220,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 12 000,0 -- -----12 000,0--12 000,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 12 000,0 -- --------12 000,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 2 220,0 -- -----2 220,0--2 220,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 14 220,0 -- -----14 220,0--14 220,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 14 220,0 -- -----14 220,0--14 220,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 14 220,0 -- -----14 220,0--14 220,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 14 220,0 -- -----14 220,0--14 220,0 --

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

Fejezeti tartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )1320

KIADÁSOK -- -- -- ----5,41 451,0-- 1 456,4

1 Működési költségvetés -- -- -- ----5,41 451,0-- 1 456,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----5,41 451,0-- 1 456,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1 456,4

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 456,4--5,41 451,0-- 1 456,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 456,4--5,41 451,0-- 1 456,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 456,4--5,41 451,0-- 1 456,4

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 456,4--5,41 451,0-- 1 456,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 1 456,4

A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-
gazdálkodás )

1420

KIADÁSOK 10,0 400,0 -- 10,1---388,9--400,0 11,1

1 Működési költségvetés 10,0 400,0 -- 10,1---388,9--400,0 11,1

 / 3 Dologi kiadások -- 400,0 -- -----400,0--400,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 315,0 -- --------315,0 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 85,0 -- --------85,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,0 -- -- 10,1--11,1---- 11,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10,0 -- -- 10,0-------- 10,8

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 1,0--1,0---- 1,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

0,1 -- -- 0,2-------- 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,8-------- 0,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,1-------- 0,1

TÁMOGATÁSOK 10,0 400,0 -- 10,0---390,0--400,0 10,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 10,0 400,0 -- 10,0---390,0--400,0 10,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10,0 400,0 -- 10,0---390,0--400,0 10,0

Központi, irányító szervi támogatás 10,0 400,0 -- 10,0---390,0--400,0 10,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- 1,0

Hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )1520

KIADÁSOK -- 2 786,1 -- -----2 786,1--2 786,1 --

1 Működési költségvetés -- 2 786,1 -- -----2 786,1--2 786,1 --

 / 1 Személyi juttatások -- 2 351,2 -- -----2 351,2--2 351,2 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 2 351,2 -- --------2 351,2 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 434,9 -- -----434,9--434,9 --

TÁMOGATÁSOK -- 2 786,1 -- -----2 786,1--2 786,1 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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módosított 
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2019. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 786,1 -- -----2 786,1--2 786,1 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 786,1 -- -----2 786,1--2 786,1 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 2 786,1 -- -----2 786,1--2 786,1 --

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

Hivatásos állomány új társasági egyenruházatának bevezetésével összefüggő kiadások ( 03111 Rend- és 
közbiztonság )

1620

KIADÁSOK -- -- -- 1 113,9--1 113,9---- 1 113,9

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 113,9--1 113,9---- 1 113,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 113,9--1 113,9---- 1 113,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 113,9-------- 1 113,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 113,9--1 113,9---- 1 113,9

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 113,9--1 113,9---- 1 113,9

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 113,9--1 113,9---- 1 113,9

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 113,9--1 113,9---- 1 113,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 113,9-------- 1 113,9

TÁMOGATÁSOK 1 113,9 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 113,9 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 113,9 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 113,9 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 113,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka 
( 03111 Rend- és közbiztonság )

1720

KIADÁSOK -- 100,0 -- 4,6---95,4--100,0 4,6

1 Működési költségvetés -- 100,0 -- 4,6---95,4--100,0 4,6

 / 1 Személyi juttatások -- 100,0 -- -----100,0--100,0 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 100,0 -- --------100,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 4,6--4,6---- 4,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 4,6-------- 4,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4,6--4,6---- 4,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,6--4,6---- 4,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,6--4,6---- 4,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,6--4,6---- 4,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4,6-------- 4,6

TÁMOGATÁSOK 4,6 100,0 -- -----100,0--100,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4,6 100,0 -- -----100,0--100,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4,6 100,0 -- -----100,0--100,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 4,6 100,0 -- -----100,0--100,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,6 -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2019. évi 
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Magyar Rendvédelmi Kar ( 08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége )1820

KIADÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

1 Működési költségvetés 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

TÁMOGATÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

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

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )1920

KIADÁSOK 1 400,0 822,4 -- 764,5---29,0-28,6822,4 764,8

1 Működési költségvetés 723,9 822,4 -- 696,6---96,9-28,6822,4 696,9

 / 1 Személyi juttatások -- 75,6 -- -----75,6--75,6 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 75,6 -- --------75,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 14,1 -- -----14,1--14,1 --

 / 3 Dologi kiadások 350,9 -- -- ---------- --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 276,3 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 74,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 373,0 732,7 -- 696,6---7,2-28,6732,7 696,9

Elvonások és befizetések 3,3 -- -- 0,2-------- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 44,5 732,7 -- 4,3------732,7 4,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 325,2 -- -- 692,1-------- 692,2

2 Felhalmozási költségvetés 676,1 -- -- 67,9--67,9---- 67,9

 / 6 Beruházások 564,1 -- -- ---------- --

Immateriális javak beszerzése, létesítése 444,2 -- -- ---------- --

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 119,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 112,0 -- -- 67,9--67,9---- 67,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 66,0 -- -- 5,6-------- 5,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 46,0 -- -- 62,3-------- 62,3

BEVÉTELEK 28,6 -- -- 42,1--42,1---- 42,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23,4 -- -- 34,3--34,3---- 34,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

23,4 -- -- 34,3-------- 34,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1,9 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,9 -- -- 0,5-------- 0,5

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

2355



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2,9 -- -- 7,1--7,1---- 7,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2,9 -- -- 7,1-------- 7,1

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

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 007,8 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

8 Maradvány igénybevétele 1 007,8 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 007,8 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Maradvány igénybevétele 1 007,8 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 007,8 -- -- 0,2-------- 0,2

TÁMOGATÁSOK 363,8 822,4 -- 722,5---71,3-28,6822,4 722,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 363,8 822,4 -- 722,5---71,3-28,6822,4 722,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 363,8 822,4 -- 722,5---71,3-28,6822,4 722,5

Központi, irányító szervi támogatás 363,8 822,4 -- 722,5---71,3-28,6822,4 722,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,2 -- -- -- -- -- -- -- 0,3

Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása ( 03111 Rend- és közbiztonság )2020

KIADÁSOK -- 2 815,0 -- -----2 796,6--2 815,0 18,4

1 Működési költségvetés -- 2 815,0 -- -----2 796,6--2 815,0 18,4

 / 1 Személyi juttatások -- 2 815,0 -- -----2 796,6--2 815,0 18,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 2 815,0 -- --------2 815,0 18,4

TÁMOGATÁSOK -- 2 815,0 -- 18,4---2 796,6--2 815,0 18,4

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 815,0 -- 18,4---2 796,6--2 815,0 18,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 815,0 -- 18,4---2 796,6--2 815,0 18,4

Központi, irányító szervi támogatás -- 2 815,0 -- 18,4---2 796,6--2 815,0 18,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 18,4

Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )2120

KIADÁSOK 87 724,1 15 000,0 -- 16 119,5--1 280,7--15 000,0 16 280,7

1 Működési költségvetés 48 134,8 15 000,0 -- 12 435,9---2 403,0--15 000,0 12 597,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 48 134,8 15 000,0 -- 12 435,9---2 403,0--15 000,0 12 597,0

Elvonások és befizetések 100,0 -- -- 3,1-------- 3,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 48 034,8 15 000,0 -- 12 432,8------15 000,0 12 593,9

2 Felhalmozási költségvetés 39 589,3 -- -- 3 683,6--3 683,7---- 3 683,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 589,3 -- -- 3 683,6--3 683,7---- 3 683,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 39 589,3 -- -- 3 683,6-------- 3 683,7

BEVÉTELEK 13 362,4 -- -- 1 277,4--1 277,4---- 1 277,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 639,6 -- -- 427,8--427,8---- 427,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 639,6 -- -- 427,8-------- 427,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7 722,8 -- -- 849,6--849,6---- 849,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7 722,8 -- -- 849,6-------- 849,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 350,8 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

8 Maradvány igénybevétele 350,8 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 350,8 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

Maradvány igénybevétele 350,8 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 350,8 -- -- 3,3-------- 3,3

TÁMOGATÁSOK 74 014,2 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 74 014,2 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 74 014,2 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

Központi, irányító szervi támogatás 74 014,2 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,3 -- -- -- -- -- -- -- 161,2

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03111 Rend- és közbiztonság )2220

KIADÁSOK 44 187,4 25 100,0 -- 27 981,0--3 315,4--25 100,0 28 415,4

1 Működési költségvetés 1 951,0 25 100,0 -- 14 175,9---10 500,9--25 100,0 14 599,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 3 525,5--3 525,6---- 3 525,6

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 2 776,0-------- 2 776,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 749,5-------- 749,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 951,0 25 100,0 -- 10 650,4---14 026,5--25 100,0 11 073,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 71,5-------- 71,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 951,0 25 100,0 -- 10 578,9------25 100,0 11 002,0

2 Felhalmozási költségvetés 42 236,4 -- -- 13 805,1--13 816,3---- 13 816,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 42 236,4 -- -- 13 805,1--13 816,3---- 13 816,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 42 236,4 -- -- 13 805,1-------- 13 816,3

BEVÉTELEK 327,8 -- -- 269,5--269,5---- 269,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 291,3 -- -- 250,5--250,5---- 250,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

291,3 -- -- 250,5-------- 250,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10,7 -- -- 19,0--19,0---- 19,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

10,7 -- -- 19,0-------- 19,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 25,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 25,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 750,3 -- -- 3 045,9--3 045,9---- 3 045,9

8 Maradvány igénybevétele 1 750,3 -- -- 3 045,9--3 045,9---- 3 045,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 750,3 -- -- 3 045,9--3 045,9---- 3 045,9

Maradvány igénybevétele 1 750,3 -- -- 3 045,9--3 045,9---- 3 045,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 750,3 -- -- 3 045,9-------- 3 045,9

TÁMOGATÁSOK 45 155,2 25 100,0 -- 25 100,0------25 100,0 25 100,0
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8 Központi, irányító szervi támogatás 45 155,2 25 100,0 -- 25 100,0------25 100,0 25 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 45 155,2 25 100,0 -- 25 100,0------25 100,0 25 100,0

Központi, irányító szervi támogatás 45 155,2 25 100,0 -- 25 100,0------25 100,0 25 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 045,9 -- -- -- -- -- -- -- 434,4

Európai uniós fejlesztési programok ( X 1231 )2520

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03509 Egyéb 
rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )

2520 1

KIADÁSOK 1 304,7 1 575,9 -- 5 713,1--4 937,1--1 575,9 6 513,0

1 Működési költségvetés 1 267,3 798,9 -- 5 579,1--5 452,8--798,9 6 251,7

 / 1 Személyi juttatások -- 40,0 -- -----35,8--40,0 4,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 40,0 -- --------40,0 4,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 7,5 -- -----7,5--7,5 --

 / 3 Dologi kiadások -- 35,5 -- -----35,4--35,5 0,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 0,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 35,5 -- --------35,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 267,3 715,9 -- 5 579,1--5 531,5--715,9 6 247,4

Elvonások és befizetések 944,3 -- -- 35,0-------- 35,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre

-- -- -- 177,4-------- 177,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 167,2 715,9 -- 5 246,0------715,9 5 903,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 155,8 -- -- 120,7-------- 131,9

2 Felhalmozási költségvetés 37,4 777,0 -- 134,0---515,7--777,0 261,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 37,4 777,0 -- 134,0---515,7--777,0 261,3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson belülre

-- -- -- 44,9-------- 97,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 37,4 777,0 -- 89,1------777,0 163,5

BEVÉTELEK 265,7 465,5 -- 5 319,2--5 084,1--465,5 5 549,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 744,1--744,1---- 744,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 744,1-------- 744,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42,5 -- -- 250,0--250,0---- 250,0

 / 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

40,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2,5 -- -- 250,0-------- 250,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 223,2 465,5 -- 4 324,9--4 090,0--465,5 4 555,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 223,2 465,5 -- 4 324,9------465,5 4 555,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- --

2358



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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-FELHASZNÁLÁS 1 145,6 -- -- 584,0--584,0---- 584,0

8 Maradvány igénybevétele 1 145,6 -- -- 584,0--584,0---- 584,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 145,6 -- -- 584,0--584,0---- 584,0

Maradvány igénybevétele 1 145,6 -- -- 584,0--584,0---- 584,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 145,6 -- -- 584,0-------- 584,0

TÁMOGATÁSOK 477,4 1 110,4 -- 379,4---731,0--1 110,4 379,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 477,4 1 110,4 -- 379,4---731,0--1 110,4 379,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 477,4 1 110,4 -- 379,4---731,0--1 110,4 379,4

Központi, irányító szervi támogatás 477,4 1 110,4 -- 379,4---731,0--1 110,4 379,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 584,0 -- -- -- -- -- -- -- 569,5

Szolidaritási programok ( X 1231 )2520 3

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

Külső Határok Alap ( 03113 Határőrizet )2520 3 4

KIADÁSOK -- -- -- 264,7--264,7---- 264,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 264,7--264,7---- 264,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 264,7--264,7---- 264,7

Elvonások és befizetések -- -- -- 264,7-------- 264,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 264,7 -- -- 264,7--264,7---- 264,7

8 Maradvány igénybevétele 264,7 -- -- 264,7--264,7---- 264,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 264,7 -- -- 264,7--264,7---- 264,7

Maradvány igénybevétele 264,7 -- -- 264,7--264,7---- 264,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 264,7 -- -- 264,7-------- 264,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 264,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek 
(nem bontott) )

2520 3 6

KIADÁSOK -- -- -- 91,2--91,2---- 91,2

1 Működési költségvetés -- -- -- 91,2--91,2---- 91,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 91,2--91,2---- 91,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 91,2-------- 91,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 91,2 -- -- 91,2--91,2---- 91,2

8 Maradvány igénybevétele 91,2 -- -- 91,2--91,2---- 91,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 91,2 -- -- 91,2--91,2---- 91,2

Maradvány igénybevétele 91,2 -- -- 91,2--91,2---- 91,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 91,2 -- -- 91,2-------- 91,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 91,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Belső Biztonsági Alap ( 03111 Rend- és közbiztonság )2520 4 1

KIADÁSOK 8 299,4 15 000,0 -- 16 133,2--1 133,2--15 000,0 16 133,2

1 Működési költségvetés 3 774,3 2 064,7 -- 8 671,1--6 606,4--2 064,7 8 671,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  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 3 774,3 2 064,7 -- 8 671,1--6 606,4--2 064,7 8 671,1

Elvonások és befizetések 2 787,7 -- -- 1 296,4-------- 1 296,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 923,8 1 964,7 -- 7 367,9------1 964,7 7 367,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 62,8 100,0 -- 6,8------100,0 6,8

2 Felhalmozási költségvetés 4 525,1 12 935,3 -- 7 462,1---5 473,2--12 935,3 7 462,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 525,1 12 935,3 -- 7 462,1---5 473,2--12 935,3 7 462,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 4 525,1 12 935,3 -- 7 462,1------12 935,3 7 462,1

BEVÉTELEK 652,0 -- -- 1 168,9--1 168,9---- 1 168,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 74,0 -- -- 70,7--70,7---- 70,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

74,0 -- -- 70,7-------- 70,7

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 578,0 -- -- 1 095,2--1 095,2---- 1 095,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

578,0 -- -- 1 095,2-------- 1 095,2

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

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 051,1 -- -- 1 349,6--1 349,6---- 1 349,6

8 Maradvány igénybevétele 4 051,1 -- -- 1 349,6--1 349,6---- 1 349,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 051,1 -- -- 1 349,6--1 349,6---- 1 349,6

Maradvány igénybevétele 4 051,1 -- -- 1 349,6--1 349,6---- 1 349,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 051,1 -- -- 1 349,6-------- 1 349,6

TÁMOGATÁSOK 4 945,9 15 000,0 -- 13 614,7---1 385,3--15 000,0 13 614,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 945,9 15 000,0 -- 13 614,7---1 385,3--15 000,0 13 614,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 945,9 15 000,0 -- 13 614,7---1 385,3--15 000,0 13 614,7

Központi, irányító szervi támogatás 4 945,9 15 000,0 -- 13 614,7---1 385,3--15 000,0 13 614,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 349,6 -- -- -- -- -- -- -- --

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )2520 4 2

KIADÁSOK 5 868,9 1 120,0 -- 803,5---316,5--1 120,0 803,5

1 Működési költségvetés 5 766,7 1 020,0 -- 803,5---216,5--1 020,0 803,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 766,7 1 020,0 -- 803,5---216,5--1 020,0 803,5

Elvonások és befizetések 3 542,7 -- -- 137,7-------- 137,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 939,0 510,0 -- 574,4------510,0 574,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 285,0 510,0 -- 91,4------510,0 91,4

2 Felhalmozási költségvetés 102,2 100,0 -- -----100,0--100,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 102,2 100,0 -- -----100,0--100,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 102,2 50,0 -- --------50,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 50,0 -- --------50,0 --

BEVÉTELEK 20,0 -- -- 213,4--213,4---- 213,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13,5 -- -- 207,7--207,7---- 207,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XIV.  fejezet
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előirányzat

2019. évi 
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

13,5 -- -- 207,7-------- 207,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 6,5 -- -- 5,7--5,7---- 5,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6,5 -- -- 5,7-------- 5,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 973,4 -- -- 134,5--134,5---- 134,5

8 Maradvány igénybevétele 3 973,4 -- -- 134,5--134,5---- 134,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 973,4 -- -- 134,5--134,5---- 134,5

Maradvány igénybevétele 3 973,4 -- -- 134,5--134,5---- 134,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 973,4 -- -- 134,5-------- 134,5

TÁMOGATÁSOK 2 010,0 1 120,0 -- 455,6---664,4--1 120,0 455,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 010,0 1 120,0 -- 455,6---664,4--1 120,0 455,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 010,0 1 120,0 -- 455,6---664,4--1 120,0 455,6

Központi, irányító szervi támogatás 2 010,0 1 120,0 -- 455,6---664,4--1 120,0 455,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 134,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Belügyi Alapok technikai költségkerete ( 03111 Rend- és közbiztonság )2520 4 3

KIADÁSOK 121,8 105,0 -- 105,0------105,0 105,0

1 Működési költségvetés 93,0 64,1 -- 64,1------64,1 64,1

 / 1 Személyi juttatások -- 11,8 -- -----11,8--11,8 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 11,8 -- --------11,8 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 2,2 -- -----2,2--2,2 --

 / 3 Dologi kiadások -- 0,1 -- -----0,1--0,1 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,1 -- --------0,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 93,0 50,0 -- 64,1--14,1--50,0 64,1

Elvonások és befizetések 29,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 63,6 50,0 -- 64,1------50,0 64,1

2 Felhalmozási költségvetés 28,8 40,9 -- 40,9------40,9 40,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,8 40,9 -- 40,9------40,9 40,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 28,8 40,9 -- 40,9------40,9 40,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 29,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 29,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 29,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 29,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 29,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 92,4 105,0 -- 105,0------105,0 105,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 92,4 105,0 -- 105,0------105,0 105,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 92,4 105,0 -- 105,0------105,0 105,0

Központi, irányító szervi támogatás 92,4 105,0 -- 105,0------105,0 105,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )21

K-600 hírrendszer működtetésére ( 02114 Országmozgósítás )121

KIADÁSOK 351,7 55,0 -- 380,0----325,055,0 380,0

1 Működési költségvetés 351,7 55,0 -- 380,0----325,055,0 380,0

 / 3 Dologi kiadások 351,7 55,0 -- 380,0----325,055,0 380,0

Kommunikációs szolgáltatások 351,7 55,0 -- 380,0------55,0 380,0

Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása ( 01115 Nemzetiségi önkormányzatok )321

KIADÁSOK -- 1 672,5 -- 1 618,2------1 672,5 1 672,5

1 Működési költségvetés -- 1 672,5 -- 1 618,2------1 672,5 1 672,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 672,5 -- 1 618,2------1 672,5 1 672,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 672,5 -- 1 618,2------1 672,5 1 672,5
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

13/00/00/00 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (001755) Névváltozás

Indoklás: A Kormány a 126/2019. (V. 30.) Korm. rendelete szerint 2019.07.01-jével 
átnevezte, korábban Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Eredeti szerkezet: 14 13/00/00/00 Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

16/00/00/00 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (381828) Új elem

Indoklás: A Kormány a 180/2019. (VII. 26.) Korm. Rendelet és az 1427/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat szerint új államháztartási egyedként létrehozta.

20/01/34/00 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok (232698) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/53/00 Őrbottyán és térsége csatorna és 
szennyvízelvezetési rendszer kiépítése (279289)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/57/00 Regionális víziközmű rendszerek állami 
kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez 
szükséges önerő (281912)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/58/00 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 
(031721)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/61/00 Integrációs támogatás elismert menekültek, 
oltalmazottak részére (352228)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/01/63/00 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos 
szakmai feladatok ellátása (372128)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/02/02/13 Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért 
Alapítvány feladatainak támogatása (372084)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/03/00/00 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
támogatása (370140)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/04/01/00 "Útravaló" ösztöndíj program (263301) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/05/15/00 "Útravaló" ösztöndíj program
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/04/02/00 Biztos Kezdet Gyerekházak (380106) Új elem

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet előirányzatának forrása megosztásra 
került. A megosztott előirányzati forrás bázisán a XIV. BM fejezetben új 
államháztartási egyedként került létrehozásra a "Biztos Kezdet Gyerekházak" 
fejezeti kezelésű előirányzat.

20/05/01/00 Roma Szakkollégiumi Hálózat (368506) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/01/00 Roma Szakkollégiumi Hálózat

20/05/02/00 Tanoda program (376095) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/02/00 Tanoda program

20/05/03/00 Roma kultúra támogatása (331673) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/04/00 Roma kultúra támogatása

20/05/04/00 Társadalmi, gazdasági, területi 
hátránykiegyenlítést elősegítő programok, 
szakkollégiumok (331195)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/05/00 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő 
programok, szakkollégiumok

20/05/05/00 Felzárkózás-politika koordinációja (331206) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/06/00 Felzárkózás-politika koordinációja

20/05/06/00 Roma ösztöndíj programok (297335) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/07/00 Roma ösztöndíj programok
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/05/07/00 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma 
Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ 
(351973)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/10/00 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és 
Kulturális Központ

20/05/08/00 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ 
(359451)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/11/00 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

20/05/09/00 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása 
(375595)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/12/00 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

20/05/10/00 Országos Roma Önkormányzat működési és 
média támogatása (019204)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/13/00 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

20/05/11/00 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott 
intézmények támogatása (267367)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 20/59/14/00 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása

20/05/12/00 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
felzárkózási feladatainak támogatása (380495)

Új elem

Indoklás: A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 
1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 4. pontja szerint hozta létre a Kormány.

20/05/13/00 A „Felzárkózó települések” hosszú távú 
programjának támogatása (380506)

Új elem

Indoklás: A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 
1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 5. pontja szerint hozta létre a Kormány.
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/11/00/00 Duna Művész Együttesek támogatása (270756) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/13/00/00 Fejezeti tartalék (211178) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/16/00/00 Hivatásos állomány új társasági 
egyenruházatának bevezetésével összefüggő 
kiadások (359717)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/25/03/04 Külső Határok Alap (277412) Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

20/25/03/06 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó 
céltartalék (302946)

Új elem

Indoklás: Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat

21/03/00/00 Roma települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása (375773)

Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet, valamint az 1213/2019. (IV.18.) Korm. határozat értelmében a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől átvett előirányzat.

Eredeti szerkezet: 20 21/02/00/00 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
támogatása
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XIV.  fejezet

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 012 9251

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 14 343 0181

közigazgatási államtitkár 19 626 2421

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

47 060 3524

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 166 553 68412

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 549 253 631153

I.  besorolási osztály összesen 1 536 896 360295

II.  besorolási osztály összesen 572 787 808144

III.  besorolási osztály összesen 86 832 77025

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

1 424 041 969137

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

1 166 491 104204

hivatali főtanácsos I. 36 411 2785

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

986 710 933232

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 734 192 284180

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

8 364 214 3581 394

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 423 908 53043

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 567 387 977227

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 162 958 737231

A, B fizetési osztály összesen 4 340 296 9761 550

C, D fizetési osztály összesen 6 920 166 7192 112

E - J fizetési osztály összesen 6 596 566 7921 562

pedagógus I. 55 310 47214

pedagógus II. 66 451 75816

mesterpedagógus 5 658 5401

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 20 009 2645

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 21 158 715 7655 761

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 1 519 599 722187

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 193 845 05642

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 453 075 98986

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő 985 743 397245

vezető 648 452 18061

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 107 916 39333

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=41+...+50)

3 908 632 737654

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

440 467 76732

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

16 247 207 0372 001
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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

8 856 302 9541 171

I.  besorolási osztály összesen 106 687 686 22016 733

II.  besorolási osztály összesen 139 897 461 77936 849

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 272 129 125 75756 786

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető 871 121 991122

A, B munkakör összesen 22 569 885 3846 595

C, D munkakör  összesen 4 523 644 6651 166

E, F  munkakör  összesen 5 764 543 3001 166

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) 33 729 195 3409 049

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

93 470 03820

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 111 405 221534

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

5 617 838 5481 915

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

10 174 727 9914 356

közfoglalkoztatott 7 823 463 6177 402

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 25 820 905 41514 227

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 365 110 789 37287 871

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

092 803

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 088 924

Üres álláshelyek száma az időszak végén 04 425

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 025

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

087 871

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

119 279 188248

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 097
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XIV.  fejezet

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 012 9251

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 14 343 0181

közigazgatási államtitkár 19 626 2421

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

31 125 3972

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 144 158 7309

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 151 314 137102

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

1 417 721 969136

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

1 145 587 646202

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

830 640 912202

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 707 990 057172

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

5 485 521 033828

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

29 014 4722

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

455 358 06656

I.  besorolási osztály összesen 443 429 42981

II.  besorolási osztály összesen 47 649 30614

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 975 451 273153

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

386 500 80182

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 386 500 80182

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 6 847 473 1071 063

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 063

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 063

Üres álláshelyek száma az időszak végén 53

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 9

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 063

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

112

2 Nemzeti Védelmi Szolgálat

I.  besorolási osztály összesen 1 118 263

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

1 118 263

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 41 222 6078

C, D fizetési osztály összesen 16 221 7494

E - J fizetési osztály összesen 28 727 4875

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 86 171 84317
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országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

42 995 6483

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

441 730 16547

I.  besorolási osztály összesen 3 004 658 780379

II.  besorolási osztály összesen 53 912 6719

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 3 543 297 264438

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető 8 138 1341

A, B munkakör összesen 315 488 43265

E, F  munkakör  összesen 73 603 56813

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) 397 230 13479

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

15 165 2411

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 15 165 2411

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 4 042 982 745535

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

535

4 Terrorelhárítási Központ

A, B fizetési osztály összesen 30 384 3007

C, D fizetési osztály összesen 60 877 76013

E - J fizetési osztály összesen 165 671 89931

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 256 933 95951

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

61 036 8004

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

1 227 126 000113

I.  besorolási osztály összesen 4 320 032 864511

II.  besorolási osztály összesen 4 017 408 000588

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 9 625 603 6641 216

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető 101 742 00010

A, B munkakör összesen 680 579 512143

C, D munkakör  összesen 234 831 60040

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) 1 017 153 112193

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

139 660 40019

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

88 046 64114

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

30 168 0007

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 257 875 04140

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 11 157 565 7761 500

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 514

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 520

Üres álláshelyek száma az időszak végén 51
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XIV.  fejezet

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 500

5 Büntetés-végrehajtás

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

45 162 4003

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

3 165 137 677386

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

44 054 3256

I.  besorolási osztály összesen 6 784 689 6421 067

II.  besorolási osztály összesen 18 744 254 8014 544

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 28 783 298 8456 006

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető 303 513 22948

A, B munkakör összesen 2 747 599 599874

C, D munkakör  összesen 749 102 053223

E, F  munkakör  összesen 1 866 569 611378

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) 5 666 784 4921 523

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

44 664 75951

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

140 158 429814

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 184 823 188865

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 34 634 906 5258 394

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

15 972

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 8 038

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1 634

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

8 394

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

119

7 Rendőrség

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

3 983 5672

I.  besorolási osztály összesen 64 371 18414

II.  besorolási osztály összesen 18 383 3945

III.  besorolási osztály összesen 380 0641

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

87 118 20922

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 417 0763

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

79 052 79916

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 032 317 018200

A, B fizetési osztály összesen 728 349 069236

C, D fizetési osztály összesen 1 733 163 780433

E - J fizetési osztály összesen 1 183 684 282215
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XIV.  fejezet

pedagógus I. 55 310 47214

pedagógus II. 66 451 75816

mesterpedagógus 5 658 5401

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 20 009 2645

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 4 911 414 0581 139

helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 1 519 599 722187

bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt 193 845 05642

szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus 453 075 98986

nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő 985 743 397245

vezető 648 452 18061

fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 107 916 39333

BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 
(=41+...+50)

3 908 632 737654

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

198 556 18215

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

9 125 942 5151 206

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

4 017 321 984539

I.  besorolási osztály összesen 54 112 322 3119 186

II.  besorolási osztály összesen 92 485 546 38124 621

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 159 939 689 37335 567

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető 315 666 41241

A, B munkakör összesen 17 290 112 6155 089

C, D munkakör  összesen 2 398 258 022620

E, F  munkakör  összesen 3 464 199 600695

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) 23 468 236 6496 445

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

1 188 5632

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

920 055 868278

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

4 963 754 2891 682

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

7 652 118 0122 740

közfoglalkoztatott 966 328 773879

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 14 503 445 5055 581

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 206 818 536 53149 408

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

48 873

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 51 655

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1 271

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

49 408

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 64

2372



     
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

XIV.  fejezet

8 Alkotmányvédelmi Hivatal

I.  besorolási osztály összesen 7 513 021 173979

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 7 513 021 173979

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 7 513 021 173979

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

981

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 055

Üres álláshelyek száma az időszak végén 105

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

979

9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

I.  besorolási osztály összesen 15 864 272 0092 067

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 15 864 272 0092 067

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 15 864 272 0092 067

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

2 091

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 2 154

Üres álláshelyek száma az időszak végén 224

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

2 067

10 Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

I.  besorolási osztály összesen 1 593 633 216172

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 1 593 633 216172

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 593 633 216172

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

172

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 190

Üres álláshelyek száma az időszak végén 5

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 5

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

172

12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

7 515 5314

I.  besorolási osztály összesen 119 385 41531

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 2 540 1122

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

129 441 05837

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

23 057 7714

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 89 419 11223

A, B fizetési osztály összesen 6 173 3232

C, D fizetési osztály összesen 72 917 34030

E - J fizetési osztály összesen 108 631 24332

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 300 198 78991

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

52 789 3134
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XIV.  fejezet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

1 770 318 885187

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

4 642 669 285605

I.  besorolási osztály összesen 12 247 865 9352 152

II.  besorolási osztály összesen 24 548 690 6207 073

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 43 262 334 03810 021

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető 131 892 21621

A, B munkakör összesen 1 077 479 798294

C, D munkakör  összesen 1 043 956 243258

E, F  munkakör  összesen 207 968 98648

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) 2 461 297 243621

vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, 
hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló (vezető)

92 281 47518

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

246 721 00947

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

173 072 75160

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 316 743 993783

közfoglalkoztatott 499 178 655433

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 3 327 997 8831 341

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 49 481 269 01112 111

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

11 941

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 12 244

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1 040

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

12 111

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

119 279 18817

13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

9 934 9551

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 17 904 0452

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

302 812 76437

I.  besorolási osztály összesen 1 351 674 998250

II.  besorolási osztály összesen 554 404 414139

III.  besorolási osztály összesen 86 452 70624

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

2 323 183 882453

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 11 359 9641

A, B fizetési osztály összesen 8 336 2253

C, D fizetési osztály összesen 60 759 79917
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XIV.  fejezet

E - J fizetési osztály összesen 119 858 89831

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 200 314 88652

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

10 912 9521

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

61 593 7296

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

152 257 36021

I.  besorolási osztály összesen 803 760 861139

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 1 028 524 902167

Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető 10 170 0001

A, B munkakör összesen 458 625 428130

C, D munkakör  összesen 97 496 74725

E, F  munkakör  összesen 152 201 53532

RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61) 718 493 710188

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 480 8551

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

91 289 54623

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

8 308 9532

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 102 079 35426

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 4 372 596 734886

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

910

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 025

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

886

16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

6 000 0001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 4 490 9091

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

83 627 6328

I.  besorolási osztály összesen 346 500

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

6 320 0001

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

20 903 4582

hivatali főtanácsos I. 36 411 2785

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

156 070 02130

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 23 662 1156

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

337 831 91354

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

296 517 85065
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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

XIV.  fejezet

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

152 638 43547

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

17 670 4156

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 466 826 700118

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 804 658 613172

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

540

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 580

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

172

17 Vízügyi Igazgatóságok

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 405 131 49039

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

1 465 277 407207

A, B fizetési osztály összesen 3 567 054 0591 302

C, D fizetési osztály összesen 4 976 226 2911 615

E - J fizetési osztály összesen 4 989 992 9831 248

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 15 403 682 2304 411

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

104 303 19741

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

104 372 12738

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

9 560 1894

közfoglalkoztatott 6 357 956 1896 090

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 6 576 191 7026 173

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 21 979 873 93210 584

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

8 746

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 9 400

Üres álláshelyek száma az időszak végén 42

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 11

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

10 584

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 33
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Összefoglaló 
 
 
A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) felelős a hazai gazdaságpolitika 
irányvonalának meghatározásáért és a nemzetgazdasági stratégia végrehajtásáért. A 
minisztérium foglalkozik többek között a családbarát-adórendszer megteremtésével, a 
versenyképesség javításával, a költségvetés megalkotásával és az államadósság 
csökkentésével. A fejezet irányítása a PM szervezeti keretein belül történik.  
 
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján 2019. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) − a korábbi évektől eltérően − nem alkot önálló fejezetet, 
hanem a XV. Pénzügyminisztérium fejezeten belül külön címen szerepel. 
 
Mindezek alapján 2019. évben a tárca irányítása alá a PM igazgatása, a NAV, a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF), a Magyar Államkincstár 
(a továbbiakban: Kincstár), valamint az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
(a továbbiakban: EUTAF) tartozott. 
 
A fejezet a 2019. évben 27 fejezeti kezelésű előirányzattal rendelkezett, a fejezeti kezelésű 
előirányzatok részleteit a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím ismerteti. 
 
 
A fejezet előirányzatainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be:  

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  498 544,5 793 892,2 793 892,2 595 769,8 566 199,3 113,6 95,0 
ebből: személyi 
juttatás 

172 592,2 160 130,4 160 130,4 194 316,8 183 492,2 106,3 94,4 

Bevétel 98 096,4 58 993,3 58 993,3 101 202,8 101 477,5 103,4 100,3 
Támogatás 415 994,8 353 444,6 353 444,6 432 375,4 438 245,7 105,3 101,4 
Költségvetési 
maradvány 

158 853,9 0,0 0,0 174 763,0 174 763,0 110,0 100,0 

Létszám (fő)  27 096 29 104 29 104 29 141 25 393 93,7 87,1 
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millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
eredeti előirányzat 

793 892,2 58 993,3 353 444,6 160 130,4 29 104 

Módosítások jogcímenként       

− Kormány hatáskörű 
módosítás 

-431 974,6 0,0 68 268,1 26 633,1 0 

Átadás más fejezetnek      

= 1528/2019. (IX. 17.) 
Korm. határozat alapján 

-9 050,0 0,0 -9 050,0 -7 000,0 0 

= 1592/2019. (X. 16.) Korm. 
határozat alapján  

-468,8 0,0 -468,8 0,0 0 

= 1721/2019. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján 

-453,0 0,0 -453,0 0,0 0 

Más fejezettől 
átcsoportosítás 

     

= 1280/2019. (V. 15.) Korm. 
határozat alapján  
A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet 
terhére 

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

= 1432/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat alapján az 
IM fejezet terhére 

179,6 0,0 179,6 0,0 0 

= 1528/2019. (IX. 17.) 
Korm. határozat alapján az 
IM fejezet terhére 

2 643,2 0,0 2 643,2 0,0 0 

= 1640/2019. (XI. 14.) 
Korm. határozat alapján a 
Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet terhére 

45,0 0,0 45,0 0,0 0 

= 1719/2019. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján az 
ME fejezet terhére 

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0 
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Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

     

= Foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációjával 
összefüggésben 
275/2018. (XII. 21.) Korm. 
rendelet, 
1218/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat és 
1714/2019. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján 

55,5 0,0 55,5 46,7 0 

= Kit. hatálybalépésével 
kapcsolatos egyes kiadások 
fedezete érdekében 

11 198,8 0,0 11 198,8 9 434,8 0 

= Létszámracionalizálással 
összefüggő egyszeri 
kiadások fedezete érdekében 

451,9 0,0 451,9 377,8 0 

= 324/2018. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott 
minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésével 
összefüggésben 

1,5 0,0 1,5 1,3 0 

= 2015. évi XLII. törvény 
szerinti szenior állomány 
egyes kiadásainak 
megtérítésével 
összefüggésben 

13,6 0,0 13,6 11,5 0 

= 2015. évi XLII. törvény 
szerinti nyugdíj előtti 
rendelkezési állományba 
helyezettek egyes 
kiadásainak megtérítésével 
összefüggésben 

25,4 0,0 25,4 21,4 0 

= 1806/2019. (XII. 27.) 
Korm. határozatban 
meghatározott kiadásokkal 
összefüggésben 

2 953,4 0,0 2 953,4 2 513,5 0 

Rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló 
tartalék terhére történő 
előirányzat- átcsoportosítás 

     

= 1057/2019. (II. 22.) Korm. 
határozat alapján 

2 371,8 0,0 2 371,8 1 226,1 0 

KMA terhére történő 
előirányzat-átcsoportosítás 

     

= 1343/2019. (VI. 11.) 
Korm. határozat alapján 

6 791,4 0,0 6 791,4 0,0 0 
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= 1432/2019. (VII. 26.) 
Korm. határozat alapján 

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0 

Rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló 
tartalék, Céltartalék, KMA, 
valamint MKI fejezet terhére 
történő előirányzat- 
átcsoportosítás 

     

= 1508/2019. (VIII. 23.) 
Korm. határozat alapján 

23 304,8 0,0 23 304,8 0,0 0 

Költségvetési törvény szerinti 
felhatalmazás alapján 

     

= Bevételi tervek 
teljesülésével 
összefüggésben 

23 700,0 0,0 23 700,0 20 000,0 0 

= Központi tartalékok 
felhasználása 

-500 242,7 0,0 0,0 0,0 0 

− Fejezeti hatáskörű 
módosítás 

81 501,6 64 621,9 10 662,7 3 176,1 0 

Bevétel 8 192,1 1 975,1 0,0 -3 819,5 0 

Maradvány 62 646,8 62 646,8 0,0 0,0 0 

Másik fejezetet érintően      

Fejezeti kezelésű 
előirányzatra átcsoportosítás  

-2 116,5 0,0 -2 116,5 0,0 0 

Fejezeti kezelésű 
előirányzatról átcsoportosítás  

9 032,6 0,0 9 032,6 7 241,4 0 

Átadás intézménynek -397,9 0,0 -397,9 -48,6 0 

Átvétel intézménytől  4 147,4 0,0 4 147,4 215,3 32 

Áht. 86. § (6) bekezdés 
szerinti előirányzat törlés 

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

PM fejezeten belül      

Átcsoportosítás fejezeti 
kezelésű előirányzat és 
intézmény között 

0,0 0,0 0,0 -412,5 0 
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− Intézményi hatáskörű 
módosítás  

152 350,6 152 350,6 0,0 4 377,2 0 

Bevétel   40 234,4 40 234,4 0,0 4 067,0 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -6 037,1 0 

Maradvány 112 116,2 112 116,2 0,0 6 347,3 0 

Létszámmódosítás 0,0 0,0 0,0 0,0 5 

2019. évi módosított 
előirányzat 

595 769,8 275 965,8 432 375,4 194 316,8 29 141 

 
A fejezet átlagos statisztikai állományi létszáma 25 393 fő, a létszámkeret pedig 29 141 fő 
volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám tartalmazza az európai uniós projektek 
keretében foglalkoztatott munkavállalókat is. 
 
A fejezet módosított kiadási előirányzata a központi előirányzattal együtt 595 769,8 millió 
forint volt, amelyből a teljesítés 566 199,3 millió forint. 
 
Az intézmények kiadásainak teljesítése 481 702,5 millió forintban realizálódott, melynek főbb 
tételei az alábbiak voltak: 
 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 219 596,6 millió forint összegben 
teljesültek, az intézményi összkiadások 45,6 %-a adódott e kiadási tételből. 
 
A dologi kiadások teljesítésének összege 152 272,4 millió forint, a realizálódott intézményi 
kiadások 31,6 %-a. Az elszámolt dologi kiadások összetétele jól tükrözi az intézmények 
alaptevékenységének költségigényét. A dologi kiadásokon belül 
− a legmagasabb teljesítési arányban, 37,1 %-ban a szolgáltatási kiadások összege 

jelentkezik. Itt kerülnek elszámolásra többek között a közüzemi és bérleti díjak, a 
karbantartási szolgáltatások, a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások 
(például postai kiadások, szállítás, takarítás). 

− a kommunikációs (informatikai és távközlési) szolgáltatások aránya 23,6 %, 
− a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások aránya – köztük az általános forgalmi 

adó (a továbbiakban: áfa) és a kincstári tranzakciós illetékfizetési kötelezettség − 33,9 
%, 

− a készletbeszerzés aránya 4,7 %,  
− a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások aránya 0,7 % a dologi kiadások 

teljesítéséből. 
 
A beruházási kiadások teljesítése 37 360,9 millió forint volt, így az összes kiadás 7,8 %-a 
került beruházási kiadásokra felhasználásra. Ebből a PM igazgatásánál 229,7 millió forint, a 
NAV-nál 6 934,8 millió forint, a KEF-nél 16 863,1 millió forint, a Kincstárnál 13 332,4 millió 
forint, az EUTAF-nál 0,9 millió forint volt a teljesítés. A beruházásokon belül a legnagyobb 
tételek az immateriális javak és informatikai eszközök (37,1 %), az egyéb tárgyi eszközök 
(31,7 %) beszerzése, az ingatlanokkal kapcsolatos beruházások (10,4 %), valamint az ezekhez 
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kapcsolódó áfa volt. Felújításra az intézmények 6 698,6 millió forintot, a teljesült kiadások 
1,4 %-át költötték.  
Az egyéb működési célú kiadásokra – főként nemzetközi kötelezettségekkel, költségvetési 
maradvány befizetésével, európai uniós források felhasználásával összefüggésben − az 
összkiadások 9,2%-a, az egyéb felhalmozási célú kiadásokra munkáltatói kölcsönnel 
összefüggésben az összkiadások 0,5%-a, az ellátottak − jogszabály, illetve határozat alapján 
járó − pénzbeli juttatásaira az összkiadások 3,9%-a került kifizetésre.  
 
Az intézmények költségvetési bevételeinek realizálódott összege 87 970,3 millió forint volt, 
mely tartalmazza a Kincstár részére a tranzakciós illetékbevétel miatt befolyt összeget 
(21 145,8 millió forintot) is.  
 
A fejezet eredeti támogatási előirányzata 353 444,6 millió forint volt, mely a 2019. évi 
előirányzat-módosítások hatására 432 375,4 millió forintra változott, a teljesítés 
438 245,7 millió forint volt. Ebből:  

− az intézmények támogatási előirányzatának teljesítése 359 803,7 millió forint,  
− a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási előirányzatának teljesítése 78 442,0 millió 

forint. 
 
Az előző évekből származó maradvánnyal összefüggésben 174 763,0 millió forinttal került 
megemelésre a fejezet kiadási előirányzata. 2019. év során a PM fejezetnél 
154 457,2 millió forint összegű maradvány képződött. Ebből intézmények 2019. évi 
maradványa 78 187,7 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
43 177,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 
35 010,3 millió forint volt. 
A fejezeti kezelésű előirányzatok 76 269,5 millió forint összegű költségvetési maradványából 
44 549,4 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt. 
 
A 2019. évi költségvetés végrehajtását intézményenként és fejezeti kezelésű 
előirányzatonként az alábbiakban mutatjuk be.  
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01. cím Pénzügyminisztérium igazgatása 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 303390 
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A PM feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendeletben (a továbbiakban: Statútum rendelet) és a Pénzügyminisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I. 28.) PM utasításban, illetve az Alapító Okiratában 
foglaltak szerint látta el a 2019. évben. 
 
A Statútum rendelet alapján a PM igazgatása a Kormány 
‒ adópolitikáért, 
‒ államháztartásért, 
‒ egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért, 
‒ foglalkoztatáspolitikáért, 
‒ gazdaságpolitikáért, 
‒ gazdaságpolitika makrogazdasági szabályozásáért, 
‒ lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, 
‒ nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért, 
‒ nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért, 
‒ pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, 
‒ számviteli szabályozásért, 
‒ társadalmi párbeszédért, 
‒ területfejlesztés stratégiai tervezéséért 
felelős tagjának munkaszerve volt 2019. évben, a miniszter feladat- és hatáskörének 
ellátásához szükséges hivatali feladatokat látta el. 
 
A Statútum rendelet alapján a PM feladat- és hatásköre 2019. évben nem változott.  
 
Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 
alapján 2019. január 1-jétől az „Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről” 
elnevezésű és az „Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről” elnevezésű 
adatszolgáltatást a PM helyett a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) látja el. 
 
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2019. 
január 1-jén történő hatályba lépésével az intézménynél foglalkoztatott kormánytisztviselők 
kormányzati szolgálati jogviszonya a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakult 
át. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvény 15 891,4 millió forintban állapította meg a PM igazgatása 2019. évi 
eredeti kiadási előirányzatát. 
Az évközi változások eredményeként a minisztérium 2019. évi módosított kiadási 
előirányzata 30 111,0 millió forint, a növekedés 14 219,6 millió forint. Az előirányzat-
módosítások kormányzati hatáskörben 3 047,1 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 
1 629,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 9 543,4 millió forinttal növelték az intézmény 
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költségvetését. Az intézményi hatáskörű módosítások összegéből az előző évek igénybevett 
maradványának összege 9 169,3 millió forinttal emelte a kiadási előirányzatokat. 
A PM igazgatása 2019. évi költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 20 222,5 millió 
forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 67,2 %-a. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

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 21 391,1 15 891,4 15 891,4 30 111,0 20 222,5 94,5 67,2 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

15 713,8 10 520,7 10 520,7 18 573,1 14 857,2 94,5 80,0 

Bevétel 7 508,1 7 570,6 7 570,6 6 007,9 6 062,0 80,7 100,9 

Támogatás 7 997,9 8 320,8 8 320,8 14 933,8 14 933,8 186,7 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

15 054,4 0,0 0,0 9 169,3 9 169,3 60,9 100,0 

Létszám (fő)  1 715** 1 685* 1 685 1 683 1 474** 85,9 87,6 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

15 891,4 7 570,6 8 320,8 10 520,7 1 685 

Módosítások jogcímenként:           

− Kormány hatáskörű módosítás 3 047,1 0,0 3 047,1 2 562,8 0 

Más fejezettől átcsoportosítás           

= 1280/2019. (V. 15.) Korm. 
határozat alapján  
A költségvetés közvetlen bevételei 
és kiadásai fejezet terhére 
honvédelmi feladatokkal 
összefüggésben 

4,0 0,0 4,0 0,0 0 
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Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= Foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
275/2018. (XII. 21.) Korm. 
rendelet és 
1218/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat alapján 

0,1 0,0 0,1 0,1 0 

= Kit. hatálybalépésével 
kapcsolatos egyes kiadások 
fedezete érdekében 

3 006,3 0,0 3 006,3 2 532,0 0 

= Létszámracionalizálással 
összefüggő egyszeri kiadások 
fedezete érdekében 

36,7 0,0 36,7 30,7 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 1 629,1 -1 936,8 3 565,9 2 383,1 0 

Bevétel -1 936,8 -1 936,8 0,0 -1 525,7 0 

Másik fejezetet érintően      

Fejezeti kezelésű előirányzatra 
átcsoportosítás 

          

= BM fejezet részére -339,2 0,0 -339,2 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

     

= Uniós fejlesztések fejezet terhére 5 475,8 0,0 5 475,8 4 572,3 0 

Átadás intézménynek           

= HM fejezet részére  -15,5 0,0 -15,5 -0,4 0 

= ITM fejezet részére  -11,3 0,0 -11,3 -5,3 0 

= KKM fejezet részére  -53,6 0,0 -53,6 -25,3 0 

= KSH fejezet részére  -12,0 0,0 -12,0 -10,2 0 

= MK fejezet részére  -0,9 0,0 -0,9 0,0 0 

= MKI fejezet részére  -8,9 0,0 -8,9 -7,4 0 

PM fejezeten belül           

Fejezeti kezelésű előirányzatra 
átcsoportosítás 

-600,0 0,0 -600,0 -430,0 0 

Átadás intézménynek -886,4 0,0 -886,4 -200,0 0 

Átvétel intézménytől 17,9 0,0 17,9 15,1 0 
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− Intézményi hatáskörű módosítás 9 543,4 9 543,4 0,0 3 106,5 0 

Bevétel   374,1 374,1 0,0 29,5 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

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

Maradvány 9 169,3 9 169,3 0,0 3 077,0 0 

Létszámmódosítás 0,0  0,0  0,0  0,0  -2 

2019. évi módosított előirányzat 30 111,0 15 177,2 14 933,8 18 573,1 1 683 

 
Létszám 
 
A Kit. alapján a Kormány által meghatározott álláshelyek száma 2019. január 1-én 1 685 volt, 
melyből 1 590 álláshely alaplétszámként és 95 álláshely központosított létszámként került 
engedélyezésre. 
 
A Kormány év közbeni döntéseinek hatására 4 alaplétszámhoz tartozó több mint 6 hónapja be 
nem töltött álláshely elvonásra és 2 központosított álláshely engedélyezésre került (szakmai, 
valamint szakdiplomata feladatok ellátására), így a 2019. évi záró engedélyezett álláshely 
száma 1 683, melyből 1 586 alaplétszám és 97 központosított álláshely. 
 
Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 1 474 fő volt. 
 
Személyi juttatások 
 
A PM igazgatása költségvetése 2019. évben 10 520,7 millió forint eredeti kiadási 
előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, a módosított előirányzat 18 573,1 millió forint.  
Ebből a kormányzati hatáskörben 2 562,8 millió forinttal, a fejezeti hatáskörben 2 383,1 
millió forinttal és az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 3 106,5 millió forinttal 
növelték az előirányzatot. 
 
A PM igazgatása személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati 
hatáskörben: 
‒ A költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére 

= 2 158,6 millió forinttal nőtt a Kit. hatályba lépésével kapcsolatos egyes kiadások 
fedezetének biztosítása érdekében, 

= 373,4 millió forinttal nőtt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet) alapján 
elrendelt szabadságmegváltás finanszírozása érdekében, 

= 30,7 millió forint került biztosításra a közigazgatás modernizációja érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat) által elrendelt 2018. évi 
létszámracionalizálással összefüggő 2019. évi egyszeri többletkiadásokra, 

= 0,1 millió forinttal nőtt a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2018. (XII. 21.) Korm.) alapján – a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges 
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előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat) szerint. 

 
Fejezeti hatáskörben az alábbi főbb előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra: 
‒ 4 572,3 millió forint előirányzat került átvételre a fejlesztéspolitikai intézményrendszer 

új típusú finanszírozásával összefüggésben az Uniós fejlesztések fejezet irányító szervi 
feladatait ellátó Innovációs és Technológiai Minisztériummal (a továbbiakban: ITM) 
kötött költségvetési megállapodás alapján. 

‒ 1 525,7 millió forint előirányzat-csökkenés történt az európai uniós támogatás 
bevételének elmaradása miatt. 

‒ 25,3 millió forint előirányzat-átadás történt a kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok 
erősítése érdekében létrehozott diplomata álláshely fedezetének biztosítása miatt a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezet részére. 

‒ 10,2 millió forint előirányzat került átadásra az Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Programhoz kapcsolódó feladatváltozással kapcsolatban a KSH fejezet részére. 

‒ 7,4 millió forint előirányzat-átadás történt a szerencsejáték szervezés állami 
felügyeletéhez kapcsolódó 2018. évi feladat- és hatáskörváltozás miatt a 
Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI) fejezet részére. 

‒ 5,3 millió forint előirányzat-átadás történt az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 
lebonyolítására az ITM fejezet részére. 

‒ 0,4 millió forint előirányzat-átadás történt a PM nemzetközi delegációjának a Magyar 
Honvédség eszközeivel történő hivatali utazásához kapcsolódó kiadások fedezetének 
biztosítása érdekében a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet 
részére. 

‒ 430,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a PM fejezeti kezelésű 
előirányzatára. 

‒ 200,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a fejezeten belül más intézmény 
részére a 2019. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben. 

‒ 15,1 millió forint előirányzat-átvétel a fejezeten belül, más intézménytől történt a 2019. 
évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben. 

 
Az intézményi hatáskörű módosítások főbb tételei az alábbiak voltak: 
‒ 3 077,0 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a maradvány igénybevétele 

miatt. 
‒ 16,6 millió forint a Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság feladatellátásához 

szükséges kiadások fedezetére került európai uniós támogatásból biztosításra. 
‒ 9,2 millió forinttal a nemzetközi projektek európai uniós forrásból származó 

utófinanszírozása miatt, illetve 3,7 millió forinttal hazai társfinanszírozás miatt 
növekedett az előirányzat. 
 

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
2019. évben a teljesítés 14 857,2 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított 
előirányzathoz képest összességében 80,0 %-ban teljesültek. A kiadásokon belül a 
legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére történő kifizetések jelentették, 
amely a teljesítési adatokat figyelembe véve 65,5 %-os arányt jelent.  
 
A személyi juttatásokon belül végkielégítésekre 225,5 millió forint került kifizetésre, részben 
az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat által elrendelt létszámracionalizáláshoz kapcsolódóan, 
részben a Kit. hatályba lépéséhez kapcsolódóan. Jubileumi jutalomként (szolgálati 
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elismerésként) 30,4 millió forint került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy 
része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra. Ennek mértéke bruttó 200 000 
forint/fő/év. Lakhatási támogatásra a minisztérium 17,9 millió forintot, míg a munkavállalók 
részére fizetett szociális jellegű juttatásokra 1,6 millió forintot fordított.  
Egyéb személyi juttatásként került kifizetésre a kiküldetésekhez kapcsolódó napidíj, a 
gyermeknevelési-, iskolakezdési- és családalapítási támogatás, valamint a betegszabadságra 
járó juttatás összege. 
 
A külső személyi juttatások részaránya 1,4 %. Külső személyi juttatásként kerül elszámolásra 
a nem saját foglalkoztatottaknak kifizetett, illetve a megbízási díjakra kifizetett személyi 
juttatás összege. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti kiadási előirányzat 2 298,2 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban összesen 1 436,2 millió forinttal növekedett, a 
módosított előirányzat 3 734,4 millió forintban alakult.  
A 2019. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 2 980,2 millió forintot tett ki. Ezen a 
jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a 
rehabilitációs hozzájárulás, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a 
táppénz hozzájárulás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 79,8 %-ban teljesültek. 
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 2 220,9 millió forint volt. A módosított 
előirányzat 6 087,9 millió forintra növekedett az év során végrehajtott kormányzati, fejezeti és 
intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében. A növekedés 3 867,0 millió 
forint. 
 
A teljesítés 1 958,7 millió forintban realizálódott, ezen belül készletbeszerzésekre 1,5 millió 
forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 117,4 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 
1 233,3 millió forintot költött az intézmény. Ez utóbbi magában foglalja a bérleti díjakat, 
szállítási szolgáltatási díjakat, illetve a működéshez szükséges egyéb szolgáltatásokat 
(fordítás, tolmácsolás, számlavezetési díj, tranzakciós illeték). 
 
Az előzetesen felszámított, valamint a fizetendő áfa együttes összege 245,1 millió forintot tett 
ki. A kiküldetési kiadások összege 278,1 millió forint, melyek elsősorban az európai uniós 
tagságból adódó tárgyalásokon való részvételekhez kapcsolódóan teljesültek. 
 
Az egyéb dologi kiadások összege 40,8 millió forint, mely tartalmazza az európai uniós 
projektekhez kapcsolódó végrehajtási eljárási költségeket, valamint a minisztérium által 
fizetett perköltségeket is. 
A dologi kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 32,2 %. A fel nem 
használt előirányzat jelentős hányada az európai uniós projektekhez kapcsolódó kiadások 
finanszírozására szolgál. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 32,3 millió forintról 177,9 millió forintra 
emelkedett, a pénzügyi teljesítés 177,2 millió forintban realizálódott. 
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A kifizetések az alábbi főbb jogcímeken történtek: 
‒ az intézménynél keletkezett 98,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és 

meghiúsult maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap 
(a továbbiakban: KMA) előirányzat javára. 

‒ 36,0 millió forint – megállapodás alapján – a Kincstár részére került átutalásra a Duna 
Transznacionális Program lebonyolítását támogató informatikai rendszer 
működtetésével összefüggésben. 

‒ 18,4 millió forint került összesen elszámolásra a bevételek és kiadások várható 
alakulására vonatkozó adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség, illetve 
európai uniós projekttel összefüggésben a támogató részére teljesítendő visszafizetési 
kötelezettség teljesítése miatt. 

‒ 2,5 millió forint a minisztériumban működő szakszervezet részére, 8,0 millió forint 
támogatás a PM Sport Club részére került biztosításra a foglalkoztatottak jóléti, 
szociális- vagy sportcélú tevékenységével összefüggésben. 

‒ 4,3 millió forint összegben nemzetközi tagdíj befizetés történt. 
‒ 0,6 millió forint összegben visszatérítendő munkavállalói krízistámogatást folyósított a 

minisztérium. 
 
Felhalmozási kiadások 
 
A beruházások eredeti kiadási előirányzata 791,0 millió forint volt, mely év közben 
1 518,2 millió forintra emelkedett, az európai uniós projektek megvalósítására átvett előlegek 
terhére. A pénzügyi teljesítés 229,7 millió forintban realizálódott az alábbiak szerint: 
‒ 162,1 millió forint a GINOP 5.1.1-15, VEKOP 8.1.1-15 projekthez kapcsolódó 

portálfejlesztési kiadásokra, 
‒ 49,8 millió forint a CEF Telecom projekthez kapcsolódó informatikai 

eszközbeszerzésre, 
‒ 9,7 millió forint honlap tartalomfejlesztésére és egyéb informatikai kiadásokra, 
‒ 8,1 millió forint a Duna Transznacionális Program TA projekthez kapcsolódó 

tájékoztató kisfilmek gyártására. 
 
A fel nem használt előirányzat kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 28,3 millió forintról 19,5 millió forintra 
csökkent, a pénzügyi teljesítés 19,5 millió forintban realizálódott a munkáltatói kölcsönökkel 
kapcsolatos kifizetésekkel összefüggésben. 
 
Bevételek 
 
A bevételek eredeti előirányzatát 7 570,6 millió forintban határozta meg a költségvetési 
törvény, a módosított előirányzat 6 007,9 millió forintban, a teljesítés 6 062,0 millió forintban 
realizálódott. A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 100,9 %-ban 
teljesültek. 
 
A költségvetési bevételek előirányzatainak legnagyobb része az államháztartáson belülről 
származó működési célú támogatások soron 4 735,4 millió forint összegű teljesítéssel 
mutatkozott, melyből 3 493,3 millió forint a KÖFOP projekt, 1 174,0 millió forint a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) által előfinanszírozott projektek támogatási 
bevétele, illetve 68,1 millió forint egyéb működési célú támogatások bevételei. 
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A bevételeken belül a közhatalmi bevételek teljesítése a 2019. évben 421,0 millió forint volt, 
melyből 375,5 millió forint a feltételes adó megállapításából származott. 
A feltételes adó megállapításából származó bevételek eseti jellegűek és évről évre változó 
nagyságrendűek. 
 
Működési bevételként került elszámolásra az európai uniós ülések részvételi díjának Európai 
Unió általi megtérítése, valamint a komplex szakmai vizsga teljesítésére alkalmas 
vizsgatételek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) értékesítéséből származó bevételek, 
melyeknek együttes összege 360,9 millió forint. Az eredeti előirányzat 270,1 millió forint 
volt, mely év közben a keletkezett többletbevételek felhasználásra engedélyezett 77,7 millió 
forint összegével fejezeti hatáskörben megemelésre került. 
 
A működési célú átvett pénzeszközök soron 501,7 millió forint bevétel folyt be az Európai 
Uniótól, melyből 424,6 millió forint a Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság működési 
költségeinek utólagos megtérítése, 77,1 millió forint pedig egyéb projektek utófinanszírozása. 
 
Felhalmozási bevételként került elszámolásra az OTP Lakásépítési Alap számlájára befolyó 
lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztő részletei összesen 43,0 millió forint összegben. 
 
Támogatás 
 
A támogatás 2019. évi eredeti előirányzata 8 320,8 millió forint, mely az év során 14 933,8 
millió forintra módosult az alábbiak szerint: 
 
Kormányzati hatáskörben az előirányzat-növekedés mindösszesen 3 047,1 millió forint:  
‒ 2 560,1 millió forint összegben a Kit. hatálybalépésével kapcsolatos egyes kiadások 

fedezetének biztosítása érdekében került megemelésre a támogatási előirányzat. 
‒ 446,2 millió forinttal a 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet alapján elrendelt 

szabadságmegváltás finanszírozása érdekében került megemelésre az előirányzat. 
‒ 36,7 millió forint összegben az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat által elrendelt 

létszámracionalizáláshoz kapcsolódó 2019. évi egyszeri többletkiadások támogatása 
érdekében növekedett az előirányzat. 

‒ 4,0 millió forint forrás került biztosításra a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet terhére a 2019. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges 
költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat 
alapján a honvédelmi igazgatási feladatokkal összefüggésben. 

‒ 0,1 millió forinttal az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a foglalkoztatottak 
kompenzációjával összefüggésben növekedett az előirányzat. 

 
A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 3 565,9 millió forinttal 
növelték az előirányzatot: 
‒ 5 034,4 millió forinttal fejezetek közötti megállapodások alapján került megemelésre a 

támogatási előirányzat, ebből: 
= 5 475,8 millió forint került átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai 

intézményrendszer új típusú finanszírozásával összefüggésben az Uniós 
fejlesztések fejezet irányító szervi feladatait ellátó ITM-mel kötött költségvetési 
megállapodás alapján. 

= 288,3 millió forint került átadásra a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) 
fejezet részére a PM intézményi működéséhez szükséges informatikai eszközök és 
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munkavédelmi feladatok ellátásához szükséges informatikai rendszer fejlesztés 
fedezetének biztosítása érdekében. 

= 50,9 millió forint került átcsoportosításra a BM fejezete részére a központosított 
irattári szolgáltatásokat igénybe vevő szervek iratanyagainak hosszú távú 
megőrzésével és tárolásával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódóan. 

= 29,2 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a KKM fejezet részére a 
kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok erősítése érdekében létrehozott diplomata 
álláshely fedezetének biztosítása érdekében. 

= 24,4 millió forint került átcsoportosításra a KKM fejezet részére a NAHU 2014-
2020 informatikai rendszer finanszírozására. 

= 15,5 millió forint került átadásra a HM fejezet részére a PM nemzetközi 
delegációjának Magyar Honvédség eszközeivel történő hivatali utazásához 
kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében. 

= 12,0 millió forint került átadásra a KSH fejezet részére az Országos Statisztikai 
Adatgyűjtési Programhoz kapcsolódó feladatváltozással kapcsolatban. 

= 11,3 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az ITM fejezet részére az 
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny lebonyolítására. 

= 8,9 millió forint került átadásra az MKI fejezet részére a szerencsejáték szervezés 
állami felügyeletéhez kapcsolódó 2018. évi feladat- és hatáskörváltozás miatt. 

= 0,9 millió forint került átadásra a Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: 
MK) fejezet részére a Kiállítások Nemzetközi Irodája (BIE) nemzetközi 
szervezetben való tagságára tekintettel a kapcsolódó utazási költségek fedezetének 
biztosítására. 

‒ 1 468,5 millió forinttal fejezeten belüli átcsoportosítások következtében csökkent a 
támogatási előirányzat, ebből: 
= 17,9 millió forint előirányzat került átvételre fejezeten belül más intézménytől a 

2019. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben. 
= 885,0 millió forint került átcsoportosításra a fejezeten belüli más intézmény 

részére a 2019. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben. 
= 600,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a PM fejezeti kezelésű 

előirányzatára. 
= 1,4 millió forint előirányzat került átadásra a NAV részére a védelmi gyakorlaton 

felmerülő ellátási kiadások fedezetének biztosítása érdekében. 
 
Követelések 
 
A PM igazgatása követeléseinek 2019. évi nyitó állományi értéke 201,5 millió forint, záró 
értéke 237,5 millió forint volt. A követelésekből 40,1 millió forint költségvetési évben 
esedékes követelés, míg 179,0 millió forint költségvetési évet követően esedékes. 
 
A követelés jellegű elszámolások év végi állománya 18,4 millió forint, melyből a 
foglalkoztatottaknak adott előlegek összege 7,3 millió forint, a téves befizetésekből adódó 
visszajáró kifizetések összege 5,2 millió forint. A 2019. december hónapban kifizetett, 
megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege 4,9 millió forint. 
A letétbe helyezett szakértői díjak összege 1,0 millió forintot tesz ki. 
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Maradvány 
 
A PM igazgatása 2018. évi maradványa 9 169,3 millió forint volt, melyből a 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 9 075,3 millió forint. A 
94,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetésre 
került a KMA előirányzat javára. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2 182,5 
millió forint pénzügyileg teljesült, 6 860,7 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással 
terhelt, 32,1 millió forint pedig meghiúsult, KMA előirányzat javára 2019. december 31-ig be 
nem fizetett maradvány. 
 
A PM igazgatása 2019. évi kiadásainak pénzügyileg teljesített összege 20 222,5 millió forint, 
bevételeinek összege 6 062,0 millió forint. Az alaptevékenység költségvetési egyenlege 
14 160,5 millió forint, az alaptevékenység finanszírozási egyenlege 24 103,1 millió forint, így 
az alaptevékenység maradványa 9 942,6 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 
9 825,7 millió forint. 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 9 683,5 millió forint európai uniós 
projektekhez kapcsolódó előlegek maradványa, 142,2 millió forint pedig a Könyvvizsgáló 
Közfelügyeleti Hatóság fel nem használt bevétele. 
 
A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 116,9 millió forint. 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 
A mérleg főösszege az előző évhez viszonyítva 9,6 %-kal növekedett, azaz 10 076,9 millió 
forintról 11 049,0 millió forintra módosult. 
 
Ezen belül a pénzeszközök 929,8 millió forinttal növekedtek az előző évi állományi értékhez 
viszonyítva, ami a projektelőlegek beérkezésével magyarázható. 
 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 415,7 millió forintról 
600,9 millió forintra, azaz 44,5 %-kal növekedett az előző évi záró állományhoz képest.  
A 185,2 millió forint összegű állománynövekedés összességében az informatikai eszközök és 
immateriális javak beszerzéséből, az elavult és korszerűtlen informatikai eszközök 
selejtezéséből, valamint a minisztérium vagyonkezelésében maradó eszközök terv szerinti 
értékcsökkenéséből adódik. 
 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 185,2 millió forint, a pénzeszközök 
929,8 millió forint és a követelések 36,0 millió forint összegben növekedtek. A nemzeti 
vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nem változott Az egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 178,6 millió forint összeggel és az aktív időbeli elhatárolások 0,3 millió forint 
összeggel csökkentek. A 2019. évi állományváltozás eredményeképpen az eszközök mérleg 
szerinti értéke 972,1 millió forint összegű növekedést mutat. 
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Uniós feladatok  
 
A PM igazgatása 2019. évben az alábbi projektek végrehajtásában vett részt: 
 
‒ KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, "A támogatáskezelés menedzsment 

feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági 
feladatok ellátásánál" elnevezésű projekt 
A projekt célja a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: 
RFP IH), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító 
Hatósága (a továbbiakban: GFP IH) szakmai tevékenységével kapcsolatban jelentkező 
feladatok ellátásának finanszírozása. Jelen projekt terhére valósulnak meg továbbá az 
irányító hatósági funkciók ellátásához szükséges szolgáltatások. 

 
A projekt keretében az Irányító Hatóságok kapacitásainak megerősítésére, támogatására 
került sor külsős szakértők, tanácsadók igénybevételével, a PM feladatkörébe rendelt 
operatív programok eredményes lebonyolítása érdekében. A GFP IH többek között a 
pénzügyi eszközök és az ELI projekt lebonyolításának támogatására vett igénybe 
szakértőt, valamint egy független könyvvizsgáló megbízására is sor került a Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. elszámolható költségeinek kimutatására. Az RFP IH a fentieken 
túl a Közép-Magyarországi Operatív program projektjeihez kapcsolódó közreműködő 
szervezeti, illetve egyéb szakértői feladatok ellátására kötött megállapodást. 
 

‒ GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú "Jogszerű foglalkoztatás 
fejlesztése" elnevezésű projekt 
A projekt célja a munkakörülmények javítása és a jogszerű foglalkoztatás ösztönzése a 
munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése révén a 
munkavédelmi és munkaügyi hatósági tevékenység ellátása során. 

 
− Duna Transznacionális Program Technikai Segítségnyújtás  

A Duna Transznacionális Program nemzetközi irányító hatósági és közös titkársági 
feladatellátásához kapcsolódóan felmerült költségek fedezete teljes egészében a Duna 
Transznacionális Program Technikai Segítségnyújtás keretéből kerül biztosításra, mely 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA)/Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz/Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz európai uniós 
forrásokból és a programban résztvevő partnerországok nemzeti hozzájárulásából áll. A 
projekt teljes mértékben utófinanszírozású, az elszámolás féléves ciklusokban történik. 

 
− Az intézmény az alábbi NFA által előfinanszírozott európai uniós projektek 

végrehajtásában vesz részt:  
= GINOP 5.1.1-15, VEKOP 8.1.1-15 Út a munkaerőpiacra, 
= GINOP 5.2.1-14    Ifjúsági Garancia Program, 
= VEKOP 8.2.1-15    Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi

      régióban. 
 

A projektekkel kapcsolatos működtetési költségeket az NFA előfinanszírozza, amelyet 
az Európai Unió – a kifizetési igénylések benyújtását követően – teljes egészében 
megtérít az NFA részére. Az NFA a projektek megvalósítására keretösszeget biztosít, 

2395



 

 

melyet támogatói okirat megkötése után évente ad át az intézmény részére elszámolási 
és visszafizetési kötelezettség mellett. 

 
Az intézmény a 2019. évben a GINOP-5.1.2-15-2016-00001 számú, „PiacTárs” Kiemelt 
projekt a társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális 
gazdaság érdekében” elnevezésű, a GINOP-5.2.5-16-2016-00001 számú, „Gyakornoki 
program – támogató szolgáltatások” elnevezésű és a GINOP-5.3.6-17-2017-00001 
számú, ,,Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” elnevezésű 
projektekben konzorciumi tagként látta el azok minőségbiztosítási és monitoring 
feladatait. 

 
− A fentieken túl az intézmény közvetlen európai uniós finanszírozású nemzetközi 

projektek megvalósításában is részt vesz (Duna Transznacionális Program, Central 
Europe program, ATM for SMEs projekt, UpGrade SME projekt, Inno Provement 
projekt, CEF Telecom projekt). 
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02. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
 
Törzskönyvi száma: 789938 
Honlapjának címe: http://www.nav.gov.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó központi hivatal, 
gazdálkodási besorolása szerint gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési 
szerv. 
 
A NAV ellátja az állami adóhatóság és vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatait, 
amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény  
(a továbbiakban: NAV tv.) tartalmaz. A NAV feladatellátása a NAV tv., valamint az Alapító 
Okiratában foglaltak alapján történik, mely szerint az alábbi közfeladatok ellátása tartozik a 
feladatkörébe: 
‒ adóigazgatási jogkörében végzett feladatok; 
‒ vámigazgatási jogkörében végzett feladatok; 
‒ jövedéki igazgatási jogkörében végzett feladatok; 
‒ bűnmegelőzési és bűnüldözési jogkörében végzett feladatok; 
‒ rendészeti és igazgatási jogkörében végzett feladatok; 
‒ nemzetközi tevékenysége keretében végzett feladatok; 
‒ képzési, továbbképzési, egészségmegőrzési, egészségügyi, szociális és kulturális 

tevékenysége keretében végzett feladatok; 
‒ jogszabály által a hatáskörébe utalt egyéb feladatok. 
 
A NAV tv. alapján a NAV feladat- és hatásköre 2019. évben nem változott. A NAV irányító 
szerve 2019. január 1-jétől a PM. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvény 209 544,8 millió forintban állapította meg a NAV 2019. évi eredeti 
kiadási előirányzatát. 
 
Az évközi változások eredményeként a 2019. évi módosított kiadási előirányzat 
287 400,9 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 17 692,3 millió 
forinttal növelték, fejezeti hatáskörben 4 853,4 millió forinttal csökkentették, intézményi 
hatáskörben 65 017,2 millió forinttal növelték az intézmény költségvetését. A NAV 2019. évi 
költségvetésének pénzügyileg teljesített összege 252 580,6 millió forint, azaz a módosított 
kiadási előirányzat 87,9%-a. 
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Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

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 217 969,7 209 544,8 209 544,8 287 400,9 252 580,6 115,9 87,9 
ebből 
személyi 
juttatás 

116 363,0 117 171,6 117 171,6 128 221,0 124 022,0 106,6 96,7 

Bevétel 6 115,0 5 138,7 5 138,7 5 872,0 6 565,1 107,4 111,8 

Támogatás 229 450,9 204 406,1 204 406,1 217 245,0 217 245,0 94,7 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

46 687,6 0,0 0,0 64 283,9 64 283,9 137,7 100,0 

Létszám (fő)  18 141** 20 394* 20 394 20 394 17 464** 96,3 85,6 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

209 544,8 5 138,7 204 406,1 117 171,6 20 394 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 17 692,3 0,0 17 692,3 15 588,5 0 

Átadás más fejezetnek           

= 1528/2019. (IX. 17.) Korm. 
határozat alapján ITM, EMMI, 
KKM, Bethlen Gábor Alap részére 

-9 050,0 0,0 -9 050,0 -7 000,0 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

     

= Foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
275/2018. (XII. 21.) Korm. 
rendelet, 
1218/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat és 
1714/2019. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján 

47,7 0,0 47,7 40,2 0 
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= 324/2018. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott 
minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésével 
összefüggésben 

2,2 0,0 2,2 1,9 0 

= 2015. évi XLII. törvény szerinti 
szenior állomány egyes 
kiadásainak megtérítésével 
összefüggésben 

13,6 0,0 13,6 11,5 0 

= 2015. évi XLII. törvény szerinti 
nyugdíj előtti rendelkezési 
állományba helyezettek egyes 
kiadásainak megtérítésével 
összefüggésben 

25,4 0,0 25,4 21,4 0 

= 1806/2019. (XII. 27.) Korm. 
határozatban meghatározott 
kiadásokkal összefüggésben 

2 953,4 0,0 2 953,4 2 513,5 0 

Költségvetési törvény szerinti 
felhatalmazás alapján 

          

= Bevételi tervek teljesülésével 
összefüggésben 

23 700,0 0,0 23 700,0 20 000,0 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás -4 853,4 0,0 -4 853,4 -15,1 0 

Másik fejezetet érintően           

Fejezeti kezelésű előirányzatra 
átcsoportosítás 

          

= BM fejezet részére -1 657,1 0,0 -1 657,1 0,0 0 

Átadás intézménynek           

= ME fejezet részére -45,0 0,0 -45,0 0,0 0 

PM fejezeten belül      

Átadás intézménynek -3 152,7 0,0 -3 152,7 -15,1 0 

Átvétel intézménytől  1,4 0,0 1,4 0,0 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  65 017,2 65 017,2 0,0 -4 524,0 0 

Bevétel   733,3 733,3 0,0 49,5 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -5 137,5 0 

Maradvány 64 283,9 64 283,9 0,0 564,0 0 

2019. évi módosított előirányzat 287 400,9 70 155,9 217 245,0 128 221,0 20 394 
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Létszám 
 
A NAV 2019. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 20 394 főben került meghatározásra. 
Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 17 464 fő volt, amely a tervezett 
létszám 85,6%-a. 
 
Személyi juttatások 
 
A NAV költségvetése 2019. évben 117 171,6 millió forint eredeti kiadási előirányzatot 
biztosított személyi juttatásokra, a módosított előirányzat 128 221,0 millió forint lett. Ebből  
15 588,5 millió forint kormányzati hatáskörben történt növekedés. A fejezeti hatáskörben 
végrehajtottak pedig 15,1 millió forinttal, intézményi hatáskörben 4 524,0 millió forinttal 
csökkentették az előirányzatot. 
 
A NAV személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati 
hatáskörben: 
‒ A költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján a meghatározott adónemek 

vonatkozásában teljesült bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok 
megvalósulásával összefüggésben 20 000,0 millió forinttal nőtt. 

‒ A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat) alapján 7 000,0 millió forinttal csökkent. 

‒ A költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére 
= a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő személyek 2019. évi fegyveres 

testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1806/2019. (XII. 27.) 
Korm. határozat) meghatározott egyszeri fegyveres testületi juttatás fedezetének 
biztosítása érdekében 2 513,5 millió forinttal nőtt, 

= a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján – az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat, illetve a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek 
foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással 
összefüggő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1714/2019. (XII. 17.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat) szerint – 
40,2 millió forinttal nőtt, 

= a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: 2015. évi XLII. 
törvény) szerint a szenior állomány 11,5 millió forinttal, a nyugdíj előtti 
rendelkezési állományba helyezettek személyi juttatásának megtérítésével 
összefüggésben 21,4 millió nőtt, 

= a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet) meghatározott minimálbér és a garantált 
bérminimum 2019. január 1-jei hatályú emelkedésével összefüggésben 1,9 millió 
forinttal nőtt. 
 

Fejezeti hatáskörben a fejezeten belül, más intézmény részére 15,1 millió forint előirányzat-
átadás történt a 2019. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben. 
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Az intézményi hatáskörű módosítások főbb tételei az alábbiak voltak: 
‒ 5 137,5 millió forint összegben került sor a személyi juttatások előirányzat terhére 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. 
‒ Maradvány terhére 564,0 millió forinttal került megemelésre az előirányzat. 
‒ Az európai uniós projektek bevételéből 49,5 millió forinttal növekedett az előirányzat. 
 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
2019. évben a teljesítés 124 022,0 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított 
előirányzathoz képest összességében 96,7%-ban teljesültek. 
A személyi juttatásokon belül a legnagyobb arányt a rendszeres személyi juttatások terhére 
történő kifizetések jelentették, melyek – a teljesítési adatokat figyelembe véve – 75,1%-os 
arányt jelentenek. 
A személyi juttatásokon belül jubileumi jutalomként 1 884,1 millió forint, végkielégítésekre 
308,8 millió forint került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy része a 
cafetéria rendszer keretében került felhasználásra. Ennek mértéke bruttó 200 000 forint/fő/év. 
Szociális jellegű juttatásokra a NAV 78,8 millió forintot fordított. 
 
A külső személyi juttatások részaránya 0,2% a személyi juttatásokon belül. Külső személyi 
juttatásként került elszámolásra többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(a továbbiakban: NKE) pénzügyőri hallgatóinak személyi juttatása, illetve a megbízási díjak, 
valamint a reprezentációs kiadásokra kifizetett személyi juttatások összege. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti kiadási előirányzat 22 167,9 millió forint volt, mely év közben a személyi 
juttatások előirányzatának módosításával összhangban összesen 2 062,4 millió forinttal 
növekedett, így a módosított előirányzat 24 230,3 millió forint lett. 
 
A 2019. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 23 334,8 millió forintot tett ki. Ezen a 
jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a 
munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. A kiadások 
a módosított előirányzathoz képest 96,3%-ban teljesültek. 
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2019. évi előirányzata 56 717,2 millió forint volt. Az évközi módosítások 
hatására az előirányzat 16 003,6 millió forinttal, 72 720,8 millió forintra növekedett.  
 
Kormányzati hatáskörben 500,0 millió forinttal csökkent az előirányzat 
az 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozatnak megfelelően. 
 
A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások alapján összesen 4 633,4 millió forinttal 
csökkent az előirányzat, az alábbiak szerint: 
‒ 1 657,1 millió forint került átcsoportosítása a BM fejezet részére a Központi 

Bűnjelnyilvántartó Rendszer infrastruktúrájának a Kormányzati Adatközpont felhő 
keretében történő kialakításával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetére, 

‒ 2 932,7 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a KEF részére élőerős 
őrzés-védelmi, takarítási, és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások fedezetének biztosítása 
érdekében, 
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‒ 45,0 millió forint került átcsoportosításra a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) 
fejezet részére a tisztjelölt hallgatókkal összefüggésben 2019. évben felmerülő kiadások 
fedezetének biztosítása érdekében, 

‒ 1,4 millió forint került biztosításra fejezeten belül a PM igazgatása terhére a védelmi 
gyakorlaton felmerülő ellátási kiadások fedezetének biztosítása érdekében. 

 
Intézményi hatáskörben összesen 21 137,0 millió forint összegű előirányzat-növelés történt:  
− maradvány igénybevételével összefüggésben 14 921,7 millió forint, 
− előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján 6 108,4 millió forint, 
− európai uniós projektek kiadásaira kapott forrásból 106,9 millió forint. 
 
Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 54 807,9 millió forint volt, ami a 
módosított kiadási előirányzat 75,4 %-a. 
 
Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint 
történt: 
Készletbeszerzésre 4 723,6 millió forint került kifizetésre, melyből árubeszerzésre 
2 297,1 millió forintot, üzemeltetési anyagok beszerzésére 2 094,6 millió forintot, valamint 
szakmai anyagok beszerzésére 331,9 millió forintot költött az intézmény. Az árubeszerzéssel 
kapcsolatos kiadás főként a szeszesital és dohányáru zárjegy előállítási költségével 
összefüggésben merült fel. 
 
Kommunikációs szolgáltatásokra teljesített kiadások összege 24 953,8 millió forint, amelyből 
informatikai szolgáltatások igénybevételével összefüggésben 24 497,4 millió forint, valamint 
mobil- és vezetékes távközlési díjak és egyéb kommunikációs kiadásokkal összefüggésben 
456,4 millió forint kifizetés teljesült. 
 
A szolgáltatási kiadások teljesítése 11 457,6 millió forintban realizálódott, amelyből a 
közvetített, a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatásokra 3 840,3 millió forintot, 
bérleti- és lízingdíjakra 3 634,3 millió forintot, közüzemi díjakra 2 278,2 millió forintot, 
karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 1 703,1 millió forintot, valamint vásárolt 
élelmezésre 1,7 millió forintot költött az intézmény. 
 
A reklám- és propagandakiadások 459,5 millió forintban, a kiküldetések kiadásai 203,5 millió 
forintban, realizálódtak. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 
13 009,9 millió forint, amelyből a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája, valamint az 
áfabefizetés 11 058,6 millió forintot tett ki. 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti és módosított előirányzata 2,9 millió forint volt. 
2019. évben a teljesítés 2,8 millió forintban realizálódott, amely jogszabály, illetve bírósági 
határozat alapján megállapított tartós jellegű pénzben folyósított kártérítés összegéből, 
valamint közigazgatási jogkörben okozott kár kártérítési kiadásainak összegéből adódik. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 234,8 millió forintról 39 672,1 millió 
forintra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 39 616,1 millió forintban realizálódott, ami a 
módosított kiadási előirányzat 99,9%-a. 
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A kifizetések az alábbi főbb jogcímeken történtek: 
‒ Az intézménynél keletkezett 34 907,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 

és meghiúsult maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára. 
‒ Fejezeten belül a KEF részére az élőerős őrzés-védelmi, takarítási, és 

ingatlanüzemeltetési szolgáltatások ellátására 4 181,9 millió forint biztosításra került. 
‒ Az intézmény összesen 378,7 millió forint támogatást biztosított nonprofit szervezetek 

részére, amelyből 315,3 millió forint a Pénzügyőr Sportegyesület, 39,0 millió forint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége , 11,7 millió forint a 
Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete és 12,7 millió forint egyéb nonprofit 
szervezetek részére került elszámolásra. 

‒ Az ME fejezet részére a tisztjelölt hallgatókkal összefüggésben 2018. évben felmerült 
kiadások fedezetére 55,5 millió forint került biztosításra. 

‒ Fejezeten belül, más intézmény részére a 2018. évben felmerült többletfeladatok 
ellátásával összefüggésben 39,1 millió forint került biztosításra. 

‒ Az európai uniós projektekkel összefüggésben összesen 29,1 millió forint előleg 
visszautalásra került. 

‒ A nemzetközi kötelezettségek címen 24,4 millió forint a nemzetközi szervezetek 
tagdíjaival összefüggésben került elszámolásra. 

 
Felhalmozási kiadások 
 
A beruházások eredeti kiadási előirányzata 11 465,6 millió forint volt, mely év közben 
15 276,6 millió forintra növekedett. 
 
Kormányzati hatáskörben 50,0 millió forinttal csökkent az előirányzat 
az 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján. 
 
Fejezeti hatáskörben 202,1 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a KEF részére 
egy ingatlan biztonságtechnikai beruházási feladatainak ellátása érdekében. 
 
Intézményi hatáskörben összesen 4 063,1 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, 
főként az előző évi maradvány terhére, valamint előirányzatok közötti átcsoportosítás útján. 
 
Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 6 934,8 millió forint volt, ami a 
módosított kiadási előirányzat 45,4 %-a. 
 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
‒ Egyéb tárgyi eszközök vásárlására 2 206,6 millió forintot költött az intézmény, amely 

tartalmazza a járművek beszerzésével, eszközök, mobillaboratóriumok, 
klímaberendezések beszerzésével, valamint a szolgálati kutyák vásárlásával kapcsolatos 
kiadásokat. 

‒ Immateriális javakkal (informatikai rendszerekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és 
szellemi termékek beszerzésével) összefüggő kiadások összege 1 894,7 millió forint. 

‒ Az informatikai eszközök beszerzésével, bővítésével (bevallási rendszerek, valamint az 
adózói életutat követő rendszer kialakításához szükséges eszközök, nagyteljesítményű 
PC, terheléselosztó eszközök, Check Point tűzfal rendszer beszerzésével) összefüggő 
kiadások összege 1 351,2 millió forint. 

‒ A NAV épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 15,0 millió forint 
kiadást jelentettek. 

‒ A beruházásokhoz kapcsolódó áfa 1 467,3 millió forint volt. 
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A felújítások eredeti kiadási előirányzata 1 540,0 millió forint volt, mely év közben 
4 772,4 millió forintra növekedett. 
 
Kormányzati hatáskörben 200,0 millió forinttal csökkent az előirányzat 
az 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján, valamint intézményi hatáskörben összesen 
3 432,4 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, főként az előző évi maradvány 
igénybevételével összefüggésben. 
 
Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 1 494,9 millió forint volt, ami a 
módosított előirányzat 31,3%-a. 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
‒ Ingatlanok felújítására 1 416,7 millió forint került kifizetésre egy irodaépület komplex 

felújításával, valamint egyéb ingatlanokon elvégzett felújításokkal (gázkazán csere, 
tetőfelújítás, lépcsőház statikai felújítása, klímaberendezés felújítása) összefüggésben. 

‒ Egyéb tárgyi eszközök felújítására teljesített kiadások összege 11,8 millió forint egy 
rendszer szoftver frissítésével és interfész cseréjével, valamint egy ingatlan 
biztonságtechnikai rendszerének korszerűsítésével összefüggésben. 

‒ A felújításokhoz kapcsolódó áfa 66,4 millió forint volt. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti kiadási előirányzata 244,8 millió forint volt, 
mely év közben 2 504,8 millió forintra növekedett. 
 
Intézményi hatáskörben összesen 2 260,0 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, 
főként az előző évi maradvány igénybevételével, valamint a visszafizetett munkáltatói 
kölcsön bevételével összefüggésben. 
 
Az egyéb felhalmozási célú kiadások pénzügyi teljesítése 2 367,3 millió forintban 
realizálódott, ami a módosított kiadási előirányzat 94,5%. 
 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
‒ Fejezeten belül a KEF részére ingatlanokkal kapcsolatos beruházási, felújítási feladatok 

ellátására 2 075,9 millió forint került biztosításra. 
‒ Munkavállalók részére a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre teljesített kiadás összege 

291,4 millió forint. 
 
Bevételek 
 
A bevételek eredeti előirányzatát 5 138,7 millió forintban határozta meg a költségvetési 
törvény, a módosított előirányzat 5 872,0 millió forint, a teljesítés 6 565,1 millió forintban, 
realizálódott. A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 111,8 %-ban 
teljesültek. 
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 591,2 millió forint 
bevétel teljesült, amelyből a fejezeten belül más intézmény, valamint az NKE részére 
korábban átadott forrásokkal történt elszámolást követően 582,2 millió forint, a háziorvosi 
alapellátás támogatása jogcímen 5,5 millió forint, illetve egyéb működési célú támogatásként 
3,5 millió forint bevétel folyt be. 
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A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 10,2 millió forint 
bevétel folyt be európai uniós projekthez kapcsolódóan. 
 
A közhatalmi bevételek előirányzaton 108,0 millió forint bevétel teljesült a rendőrségi 
elővezetési díjakból, valamint az adatszolgáltatási, engedélyezési tevékenységhez kapcsolódó 
igazgatási szolgáltatási díjakból. 
 
A bevételeken belül a legjelentősebb tétel a működési bevétel. 2019. évben 4 896,0 millió 
forint volt a teljesítés – kiemelve a főbb jogcímeket – az alábbiak szerint: 
‒ Áru- és készletértékesítés ellenértéke jogcímen 2 167,8 millió forint került elszámolásra 

főként a zárjegy előállítási költségének megtérítésével összefüggésben. 
‒ Az egyéb működési bevételek jogcímen 1 851,8 millió forint (kártérítési bevétel, kötbér, 

késedelmi kamat, késedelmi pótlék, egyéb biztosíték bevétel, Európai Unió 
költségvetésből érkező bevétel, egyéb költség visszatérítésekből, utólagos egyéb 
térítésekből, adó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költség 
megtérüléséből) teljesült. 

‒ Szolgáltatások ellenértéke jogcímen 781,1 millió forint (tárgyi eszköz bérbeadásából, 
foglalkoztatottak térítési díjbevételéből, üdültetéssel és vendéglátói tevékenységgel 
összefüggő bevételből) teljesült. 

 
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzaton 148,2 millió forint bevétel folyt be, 
amelyből 70,1 millió forint a Vám 2020 Program, 53,9 millió forint a Fiscalis 2020 Program, 
11,6 millió forint a CLET – Vámlaboratóriumok Együttműködési Szakértői Csoport 
elnevezésű projekt, 10,2 millió forint a CELBET – Szárazföldi Külső Határok Vám Szakértői 
Csoport elnevezésű projekt, illetve 2,4 millió forint egyéb európai uniós projektekkel 
kapcsolatban befolyt bevétel. 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat vonatkozásában a munkáltatói 
kölcsöntörlesztések kapcsán 323,5 millió forint teljesült, további 487,9 millió forint a 
dohánycsempészet elleni küzdelemre befolyt bevétel. 
 
Támogatás 
 
A támogatás 2019. évi eredeti előirányzata 204 406,1 millió forint, mely az év során 
217 245,0 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:  
 
Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében mindösszesen 17 692,3 millió 
forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat az alábbiak szerint: 
‒ A költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján a meghatározott adónemek 

vonatkozásában teljesült bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok 
megvalósulásával összefüggésben 23 700,0 millió forinttal került megemelésre a 
támogatási előirányzat. 

‒ Az 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a hivatásos állomány részére történő 
egyszeri fegyveres testületi juttatás fedezetének biztosítása érdekében 2 953,4 millió 
forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat. 

‒ Az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat és az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. határozat 
alapján a foglalkoztatottak kompenzációjával összefüggésben 47,7 millió forinttal 
növekedett, a 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a 
garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben 2,2 millió forinttal növekedett a 
támogatási előirányzat. 
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‒ A 2015. évi XLII. törvény alapján a szenior állomány 13,6 millió forinttal, valamint a 
nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek személyi juttatásának megtérítésével 
összefüggésben 25,4 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat. 

‒ Az 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján összességében 9 050,0 millió forinttal 
csökkent a támogatási előirányzat, amely átcsoportosításra került az ITM fejezet, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezet, a KKM fejezet, 
valamint a Bethlen Gábor Alap részére. 

 
A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 4 853,4 millió forinttal 
csökkentették az előirányzatot: 
‒ A fejezetek közötti megállapodások alapján 1 702,1 millió forinttal került csökkentésre 

a támogatási előirányzat, ebből 
= 1 657,1 millió forint került átadásra a BM fejezet részére a Központi 

Bűnjelnyilvántartó Rendszer infrastruktúrájának a Kormányzati Adatközpont 
felhő keretében történő kialakítása érdekében. 

= 45,0 millió forint került átcsoportosításra az ME fejezet részére a tisztjelölt 
hallgatókkal összefüggésben 2019. évben felmerülő kiadások megtérítése 
érdekében. 

‒ Fejezeten belüli átcsoportosítások következtében a támogatási előirányzat 
3 152,7 millió forinttal csökkent az alábbiak szerint: 
= 3 134,8 millió forint került átcsoportosításra a KEF részére élőerős őrzés-védelmi, 

takarítási, és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások nyújtása, valamint egy ingatlan 
biztonságtechnikai beruházási feladatainak ellátása érdekében. 

= 17,9 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül más intézmény részére, a 
2019. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben. 

‒ Fejezeten belüli átcsoportosítás következtében a támogatási előirányzat 1,4 millió 
forinttal növekedett a PM igazgatása terhére a védelmi gyakorlaton felmerülő ellátási 
kiadások fedezetének biztosítása érdekében. 

 
Követelések 
 
A NAV követeléseinek 2019. évi nyitó állományi értéke 2 466,8 millió forint, záró értéke 
2 332,9 millió forint, melyből 582,2 millió forint a költségvetési évben és 1 544,2 millió forint 
a költségvetési évet követően esedékes követelés, 206,5 millió forint a követelés jellegű 
sajátos elszámolások (előlegek, visszajáró kifizetések) értéke. 
 
A költségvetési évben esedékes követelések vonatkozásában a követelés összege közhatalmi 
bevételekre 9,2 millió forint, működési bevételekre 549,3 millió forint, felhalmozási célú 
átvett pénzeszközre 23,7 millió forint. 
 
A NAV-ot illető követelések nyilvántartásba vételét követően a fizetésre kötelezettek részére 
önkéntes teljesítésre történő felhívás, számla, valamint év végén az egyenlegközlők 
kiküldésre kerültek, teljesülés hiányában a szükséges intézkedések a jogvesztő határidőn belül 
megtörténtek. 
 
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 
alapján a NAV javára fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat, bíróság 
által jogerősen jóváhagyott egyezség esetén valamennyi követelés behajtása 2018. január 1. 
napjától a NAV feladatkörébe került, amelynek következtében a megtérülések 
eredményesebbnek és hatékonynak bizonyulnak. 
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A költségvetési évet követően esedékes követeléseken belül működési célú támogatások 
bevételeire 1,2 millió forint, működési bevételre és működési célú átvett pénzeszközre 
159,8 millió forint, felhalmozási bevételre és felhalmozási célú átvett pénzeszközre 
1 383,2 millió forint követelés került kimutatásra. Mind a két bevételi rovat esetében a nyitó 
összeghez képest csökkenés mutatkozik. 
A követelések vonatkozásában 2018. évhez képest összességében 133,9 millió forint összegű 
csökkenés tapasztalható. 
 
Maradvány 
 
A NAV 2018. évi maradványa 64 283,9 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással 
terhelt 34 384,3 millió forint. A 29 899,6 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem 
terhelt költségvetési maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára. 
 
A 34 384,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 29 409,5 millió forint 
pénzügyileg teljesült az alábbiak szerint: 
‒ 14 709,5 millió forint a NAV üzemeltetéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra, 

informatikai szolgáltatások igénybevételére teljesült. 
‒ 9 318,4 millió forint egyéb működési célú kiadásokra (kötelezettségvállalással terhelt 

maradvány meghiúsult összege, KEF részére őrzés-védelmi, takarítási, üzemeltetési 
feladatok ellátására, ME fejezet részére a tisztjelölt hallgatókkal összefüggésben 2018. 
évben felmerült kiadások fedezetére, a fejezeten belül más intézmény részére a 2018. 
évben felmerült többletfeladatok ellátásával összefüggésben) került felhasználásra. 

‒ 2 175,3 millió forint egyéb felhalmozási célú kiadásokra (KEF részére ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházási, felújítási feladatok ellátására, valamint lakáscélú munkáltatói 
kölcsönnel összefüggésben) teljesült. 

‒ 1 428,4 millió forint immateriális javak (informatikai rendszerek működéséhez 
szükséges programok, szoftverek), informatikai eszközök (Check Point tűzfal rendszer, 
rejtjelező eszközök, nyomatelőállító eszközök), egyéb gépek, berendezések 
(biztonságtechnikai, beléptető és kulcskezelő rendszer, műszerek), valamint járművek 
beszerzésére teljesült. 

‒ 1 019,6 millió forint ingatlanokkal kapcsolatos felújítási munkálatokra (egy irodaépület 
kivitelezési munkái, kazánok cseréje, fűtéskorszerűsítés, tetőfelújítás) került kifizetésre. 

‒ 545,2 millió forint személyi jellegű juttatásra (betegszabadságra, közlekedési 
költségtérítésre, jubileumi jutalomra, külső személyi juttatásokra) került kifizetésre. 

‒ 213,1 millió forint a kifizetett személyi juttatások járulékára teljesült. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 3 572,1 millió forint továbbra is 
kötelezettségvállalással terhelt, 1 402,7 millió forint pedig szabad maradvány. 
A NAV 2019. évi kiadásainak pénzügyileg teljesített összege 252 580,6 millió forint, 
bevételeinek összege 288 094,1 millió forint, így az alaptevékenység maradványa 
35 513,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 6 711,6 millió forint. 
 
A 6 711,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes kiemelt 
előirányzatokon a következőképpen alakult: 
‒ A felújítási kiadások maradványa 2 723,9 millió forint, melyből a KEHOP projekthez 

kapcsolódó előleg összege 2 722,3 millió forint. 
‒ Az intézményi beruházási kiadások összegéből 2 505,2 millió forint a 

kötelezettségvállalással terhelt összeg. 
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‒ A személyi juttatások esetében 803,9 millió forint, melynek jelentős része az 
1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított forrás fel nem használt 
összege, valamint az egyéb európai uniós projektekhez kapcsolódó előlegek 
maradványa. 

‒ A munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában 427,1 millió forint. 
‒ A dologi kiadások esetében 202,0 millió forint a maradvány, mely főként a fel nem 

használt európai uniós projektekhez kapcsolódó előlegekből adódik. 
‒ Az egyéb felhalmozási célú kiadások maradvány összege 49,5 millió forint, amely a 

munkáltatói kölcsön lekötött, ki nem fizetett összegéből adódik. 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 
A NAV-nál a mérlegfőösszeg 165 790,9 millió forintról 138 055,3 millió forintra csökkent  
a 2019. évben, míg a saját tőke vonatkozásában 29 417,0 millió forint a csökkenés az előző 
időszakhoz képest. 
 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 934,9 millió forint összegben 
csökkent. A csökkenés oka, hogy a 2019. évben elszámolt terv szerinti értékcsökkenések 
értéke nagyobb volt, mint az eszközök bruttó érték változása. 
A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül: 
‒ Az immateriális javak nettó értéke 2 797,5 millió forinttal növekedett a 2019. évi 

informatikai rendszerekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek 
beszerzésével összefüggésben. 

‒ A tárgyi eszközök nettó értéke 3 732,4 millió forinttal csökkent a 2019. évben elszámolt 
terv szerinti értékcsökkenés miatt. 

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 836,0 millió forint összegben növekedtek a 
vásárolt készletek értékének növekedése miatt. 
A pénzeszközök 27 643,1 millió forint összegben csökkentek, ami a 2018. évi maradvány 
felhasználásával magyarázható. A követelések 133,8 millió forint összegben csökkentek. Az 
egyéb sajátos elszámolások 11,8 millió forint és az aktív időbeli elhatárolások 128,4 millió 
forint összegben növekedtek. 
 
A kötelezettségek értéke 1 077,4 millió forinttal nőtt az előző időszakhoz képest. 
A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 3 652,8 millió forinttal és a 
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 978,1 millió forinttal növekedett, míg a 
költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 3 553,5 millió forinttal csökkent az előző 
évhez képest. 
 
A passzív időbeli elhatárolások értéke 604,0 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. 
A 2019. évi állományváltozás eredményeképpen az eszközök és a források mérleg szerinti 
értéke 27 735,6 millió forint összegű csökkenést mutat. 
 
Gazdasági társaságban való érdekeltség 
 
A NAV tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik 2018. évtől a Pillér Pénzügyi és 
Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 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 (a továbbiakban: 
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1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet) 2. melléklete alapján. A Pillér Pénzügyi és 
Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezése a 2019. évben Pillér 
Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaságra (a továbbiakban: Pillér Informatikai Kft.) 
módosult. A Pillér Informatikai Kft. tevékenységének és működésének célja a NAV 
feladatellátásához a központi üzemeltetési feladatok biztosítása. 
 
2019. december 31-én a részesedések állományát az alábbi táblázat mutatja: 
 

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(millió 
forint) 

Állami 
tulajdoni 
részesedés 
mértéke 

Költségvetési 
támogatás 

összege  
(millió forint)  

Költségvetési 
támogatás 

célja 

Pillér Informatikai Kft. 3 781,8   100% 0,0 - 
 
Uniós feladatok  
 
A NAV 2019. évben az alábbi projektek végrehajtásában vett részt: 
 
‒ A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú "Adóügyi igazgatási 

eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése" elnevezésű projekt céljai az 
alábbiak: 
= ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (NAV portál fejlesztés, Contact Center 

fejlesztés), 
= KKV szolgáltatások fejlesztése (adat- és változás-bejelentés, bevallási rendszer 

korszerűsítése), 
= adatpiac és publikációs felület megvalósítása (integrált adattárház fejlesztés, 

bűnügyi adatpiac fejlesztés), 
= végrehajtási eljárások korszerűsítése.  

‒ A KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú „Középületek kiemelt 
épületenergetikai fejlesztése" elnevezésű projekt keretében a NAV vagyonkezelésében 
lévő 5 ingatlan kerül fejlesztésre. 

‒ A Vám 2020 Program célja a részt vevő országok közreműködésével a vámunió 
működésének és korszerűsítésének elősegítése a belső piac megerősítése érdekében. 

‒ A Fiscalis 2020 Program célja az adórendszerek belső piacon való szabályszerű 
működésének a javítása azáltal, hogy fokozza a részt vevő országok, azok adóhatóságai 
és tisztviselői közötti együttműködést. 

‒ A NAV a Belső Biztonsági Alapból elnyert alábbi pályázatok megvalósításában vett 
részt a 2019. évben: 
= BBA-2.6.1-2016-00001 számú, „Nagyhódos közúti határátkelőhely tervezése és 

kivitelezése” elnevezésű projekt célja magyar oldalon a Nagyhódos-Nagypalád 
közúti határátkelőhely létesítése ki-, illetve belépő irányonként 1-1 
személyforgalmi sávval és megnyitása az EU/EGT és ukrán állampolgárok 
részére. 

= BBA-5.2.1/3-2017-00001 számú "Europol Hospitáció" elnevezésű projekt célja az 
Europol Magyar Összekötő Irodáján, Hágában három hónapos hospitáció 
biztosítása a NAV 8 munkatársa számára. 

= BBA-5.1.2/6-2018-00002 számú "NAV bűnügyi szakterülete felderítési 
képességeinek fejlesztése" elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés 
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elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási 
mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése. 

= BBA-5.1.2-2015-00008 számú, „NAV bűnügyi szakterülete részére adatmentő és 
elemző eszközök beszerzése” elnevezésű projekt kereteiben olyan helyszíni 
adatmentő és elemző IT eszközpark kialakítására kerül sor, amely egyrészt az 
elektronikus bizonyítékok hiteles, gyors helyszíni mentését, a lefoglalt digitális 
eszközökről történő adatrögzítést, valamint a bűnügyekben keletkező adatok 
további elemzését szolgálja. 

= BBA-5.1.3/2-2017-00001 számú "NAV labor és bűnügyi technikai kapacitásának 
fejlesztése" elnevezésű projekt célja a kábítószer elleni küzdelmet segítő labor 
eszközök, valamint nyomkutató kabin beszerzése. 

‒ Egyéb projektek 
= CELBET - Szárazföldi Külső Határok Vám Szakértői Csoport fő célja, hogy 

erősítse az operatív együttműködést új munkamódszerek és információ-
megosztás, valamint az emberi erőforrások megosztásának segítségével, ezáltal 
hozzájáruljon az EU keleti és délkeleti szárazföldi határainak hatékonyabb és 
egységesebb színvonalú menedzsmentjéhez. 

= CELBET II. Szakértői csoport a korábbi CELBET projekt eredményeit és 
tapasztalatait alapul véve a tagállamoknak egy hatékony eszközt nyújt a regionális 
együttműködésre, a legjobb gyakorlatok megosztására, az összehangolt fellépésre 
a vámellenőrzések során, védve ezáltal az EU belső piacát, és elősegítve az 
együttműködést más szervekkel a biztonság területén. 

= CLET – Vámlaboratóriumok Együttműködési Szakértői Csoport keretében a 11 
EU tagállam (Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Magyarország, Olaszország, Portugália, Spanyolország) 
részvételével létrejött szakértői csoport fő célja, hogy uniós szinten összefogja és 
megossza a résztvevő tagállamok vámlaboratóriumainak erőforrásait. 

= CLET II. szakértői csoport célja a résztvevő vámlaboratóriumok közti operatív 
együttműködés erősítése a szakértők bevonásával. 

= ENPI - Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, amely a Magyarország-
Szlovákia-Románia-Ukrajna Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz a 
Közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül 
maradó partnerországok érintett régióival való együttműködés megerősítését 
segíti elő. 

= ETCIT II., amely a vám informatikai rendszerek fejlesztésének és 
működtetésének új megközelítéséről szóló szakértői csoport. 

= Hercule III OLAF/2016/D1/100 számú, ,,Cigarettacsempészet és hamisítás elleni 
küzdelem” elnevezésű projekt célja a NAV felderítést és műveleti munkát segítő 
olyan eszközzel való ellátása, mely összehangoltabb, eredményesebb nemzetközi 
együttműködést tesz lehetővé és támogatja az EU-s társhatóságokkal folytatott 
közös akciókban az egymással kompatibilis a kor technikai színvonalának 
megfelelő bűnüldöző tevékenységet. 

= Hercule III – 786245 – ACSSEP számú, ,,A Cigaretta csempészet elleni 
tisztviselőcsere” elnevezésű program keretében 6 EU tagállam társhatóságának 2-
2 fő tisztviselőjének tisztviselőcsere programon történő részvétele. 

= Horizon 2020 program - C-BORD projekt célja olyan átfogó és költséghatékony 
megoldás kidolgozása többféle technika együttes alkalmazásával, amelynek révén 
a konténer ellenőrzési lánc optimálisabbá tehető. 
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= Horizon 2020- PEN-CP „Vámszakértők páneurópai hálózata” elnevezésű projekt 
célja a vámbiztonsági terület fejlesztése, a NAV konzorciumi tagként működik 
közre a projektben. 

= MANITC I., II., III.- IT Együttműködési Szakértői Csoport fő célja, hogy 
stratégiai irányítást biztosítson az IT együttműködésen belüli 
kezdeményezésekhez az adózás területén, valamint, hogy az FPG/037 „IT 
Collaboration Catalyst Group” elnevezésű munkacsoport eddigi tevékenységét 
folytatva, kereteit megerősítve, továbbvigye annak munkáját annak érdekében, 
hogy mind nagyobb számban valósulhassanak meg újabb sikeres IT 
együttműködési projektek. 

= Philip Morris International IMPACT projekt célja a dohánytermékek illegális 
kereskedelme elleni küzdelem. A Philip Morris International támogatásából 3 db 
csomagröntgen beszerzése, valamint ahhoz kapcsolódó képzés valósul meg. 

= TNA-Szakértői Csoport létrehozásának célja egy szoftver létrehozásának 
támogatása, mely az Eurofisc működési adatainak elemzését, az ehhez kapcsolódó 
információcserét segíti. 
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05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság  
 
Törzskönyvi száma: 329398 
Honlapjának címe: http://www.kef.gov.hu 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet), valamint az Alapító Okiratában foglaltak alapján történik, 
mely szerint az alábbi feladatok ellátása tartozik a feladatkörébe: 
‒ a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként – a 

honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, valamint a külpolitikáért 
felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása 
alá tartozó külképviseletek kivételével – biztosítja a minisztériumok, valamint az MKI 
működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek keretében gondoskodik az említett 
szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az intézményi működéshez szükséges 
gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek munkavégzéshez szükséges tárgyi 
eszközökkel történő ellátásáról – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs 
eszközöket –, illetve az intézményi működéshez szükséges kiszolgáló tevékenységek 
megszervezéséről; 

‒ az ME, az MKI és az MK egyes ingatlanon történő működése vonatkozásában 
meghatározott szolgáltatásokat nyújtja, 

‒ a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött 
vagyonkezelési szerződések keretei között – ingatlanok vonatkozásában az MNV Zrt.-t 
terhelő elhelyezési kötelezettséggel összhangban – ellátja az előző pontban 
meghatározott feladatokhoz kapcsolódó vagyonelemekkel összefüggő 
vagyongazdálkodási feladatokat; 

‒ biztosítja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban NEAK) 
működéséhez szükséges munkakörnyezetet; 

‒ gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: 
MTVA) használatában lévő ingatlanok őrzés-védelméről; 

‒ a NAV, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ 
Zrt.), valamint az Országos Közegészségügyi Intézet által használt ingatlanok 
vonatkozásában ellátja a szolgáltatási megállapodás keretében meghatározott 
létesítményüzemeltetési, illetve őrzés-védelmi és takarítási feladatokat; 

‒ végzi a központosított közbeszerzési feladatokat, az elektronikus közbeszerzéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatokat, valamint közbeszerzési eljárásokat bonyolít le 
a 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet szerinti szervek részére; 

‒ a költségvetési szervek, a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a 
kormány vagy egy tagja által alapított alapítványok, közalapítványok belföldi 
terjesztésű újságokkal és folyóiratokkal való ellátása; 

‒ végzi az állami vezetők juttatásairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
feladatokat; 
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A 2019. évi változások 
 
A Kormány döntése értelmében 2019 áprilisától a KEF új feladata a költségvetési szervek, a 
többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a kormány vagy egy tagja által 
alapított alapítványok, közalapítványok belföldi terjesztésű sajtótermékekkel való ellátása. 
 
Az év során a feladatellátás szempontjából meghatározó volt az intézmények alapfeladaton 
felüli többletigényeinek teljesítése. Jelentős változás volt, hogy új szervezetként a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatalok) folyamatosan csatlakoztak, 
illetve csatlakoznak a KEF által nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási 
szolgáltatások igénybevevői közé. 
 
A 2019. évi többletfeladatok közül kiemelendő továbbá a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi 
Intézet elhelyezésének kialakítása, az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) 
székhelye kialakításának megkezdődő munkálatai, az Üldözött Keresztények Megsegítéséért 
és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság elhelyezéséül, valamint a 
Nemzetközi Beruházási Bank ideiglenes elhelyezéséül szolgáló ingatlan üzemeltetése. 
 
A Digitális Kormányzati Ügynökség megalakulásával 2019. október közepétől a KEF 
feladatköréből kikerültek az informatikai központosított közbeszerzési feladatok, mellyel 
összefüggésben a KEF központosított közbeszerzéshez kapcsolódó bevételeinek jelentős 
csökkenése elsősorban a következő években várható. 
 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A KEF 2019. évi költségvetése 35 207,0 millió forint kiadási főösszeggel került jóváhagyásra. 
Az eredeti előirányzat év végére 89 862,1 millió forintra növekedett, a teljesítés pedig 
77 013,6 millió forintban realizálódott. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

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 48 234,4 35 207,0 35 207,0 89 862,1 77 013,6 159,7 85,7 
ebből 
személyi 
juttatás 

4 018,2 4 172,4 4 172,4 5 019,3 4 978,0 123,9 99,2 

Bevétel 13 121,2 6 105,4 6 105,4 19 675,4 19 825,2 151,1 100,8 

Támogatás 39 752,9 29 101,6 29 101,6 47 446,3 47 446,3 119,4 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

18 100,7 0,0 0,0 22 740,4 22 740,4 125,6 100,0 

Létszám (fő)  875** 852* 852 872 838** 95,8 96,1 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

35 207,0 6 105,4 29 101,6 4 172,4 852 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 5 598,4 0,0 5 598,4 116,2 0 

Más fejezettől átcsoportosítás           

= 1432/2019. (VII. 26.) Korm. 
határozat alapján IM fejezet terhére 

179,6 0,0 179,6 0,0 0 

= 1528/2019. (IX. 17.) Korm. 
határozat alapján IM fejezet terhére 

2 643,2 0,0 2 643,2 0,0 0 

= 1719/2019. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján ME fejezet 
terhére 

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= Foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
275/2018. (XII. 21.) Korm. 
rendelet, 
1218/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat és 1714/2019. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján 

3,1 0,0 3,1 2,6 0 

= 324/2018. (XII. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott 
minimálbérrel és a garantált 
bérminimummal összefüggésben 

-0,7 0,0 -0,7 -0,6 0 

= Létszámracionalizálással 
összefüggő egyszeri kiadások 
fedezete érdekében 

136,9 0,0 136,9 114,2 0 

Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére történő 
előirányzat-átcsoportosítás 

          

= 1057/2019. (II. 22.) Korm. 
határozat alapján  

450,0 0,0 450,0 0,0 0 

KMA terhére történő előirányzat-
átcsoportosítás 

          

= 1343/2019. (VI. 11.) Korm. 
határozat alapján 

186,3 0,0 186,3 0,0 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 13 129,2 382,9 12 746,3 208,6 0 

Bevétel 382,9 382,9 0,0 0,0 0 

2414



 

 

Másik fejezetet érintően      

Átadás intézménynek      

= MKI fejezet részére -77,0 0,0 -77,0 0,0 0 

Átvétel intézménytől           

= AM fejezet terhére 75,0 0,0 75,0 0,0 0 

= BM fejezet terhére 136,3 0,0 136,3 0,0 0 

= EMMI fejezet terhére 72,7 0,0 72,7 0,5 0 

= ITM fejezet terhére 2 009,1 0,0 2 009,1 0,0 0 

= KKM fejezet terhére 101,6 0,0 101,6 1,3 0 

= ME fejezet terhére 716,1 0,0 716,1 0,0 0 

= MK fejezet terhére 426,7 0,0 426,7 0,0 0 

= MKI fejezet terhére 171,3 0,0 171,3 3,6 0 

= NKFI Hivatal terhére 146,4 0,0 146,4 3,2 0 

= Országgyűlés fejezet terhére 2,6 0,0 2,6 0,0 0 

PM fejezeten belül           

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

3 039,0 0,0 3 039,0 0,0 0 

Átvétel intézménytől  5 926,5 0,0 5 926,5 200,0 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  35 927,5 35 927,5 0,0 522,1 0 

Bevétel   13 187,1 13 187,1 0,0 473,3 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -58,1 0 

Maradvány 22 740,4 22 740,4 0,0 106,9 0 

Létszámmódosítás 0,0  0,0  0,0  0,0  20 

2019. évi módosított előirányzat 89 862,1 42 415,8 47 446,3 5 019,3 872 
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Létszám 
 
A KEF 2019. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 852 főben került meghatározásra.  
 
Tekintettel arra, hogy a KEF az egyre bővülő ellátotti igények, a megjelenő új feladatok 
teljesítése során humánerőforrás problémákba ütközött, a státuszhiány a mindennapokban 
munkaszervezési-logisztikai gondokat okozott, ezért az intézmény létszámkerete 
20 fővel megemelésre került, így a KEF létszámkerete 872 főre növekedett. 
A KEF éves átlagos statisztikai állományi létszáma 838 fő volt. 
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 4 172,4 millió forint, a módosított 
előirányzat 5 019,3 millió forint, a teljesítés pedig 4 978,0 millió forintban alakult. 
A módosított előirányzat 20,3%-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest, azaz 
összességében 846,9 millió forinttal emelkedett. 
 
Kormányzati hatáskörben 116,2 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiak szerint: 
‒ 114,2 millió forint került biztosításra az 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat által 

elrendelt 2018. évi létszámracionalizálással összefüggő 2019. évi egyszeri 
többletkiadásokra, 

‒ 2,0 millió forint Céltartalék terhére a foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjával, 
valamint a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelésével 
összefüggésben. 

 
A 208,6 millió forint fejezeti hatáskörben történt módosítás tételei: 
‒ 200,0 millió forint került fejezeten belül átcsoportosításra illetményfejlesztéssel 

összefüggésben. 
‒ 8,6 millió forint került átcsoportosításra fejezetek közötti költségvetési megállapodások 

alapján az EMMI, a KKM, az MKI, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) költségvetése terhére a szolgálatot teljesítő 
gépjárművezetők foglalkoztatásával összefüggésben. 

 
Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 522,1 millió 
forinttal növelték az előirányzatot. Egyrészt előirányzat növekedés történt a KÖFOP-3.2.8-16-
2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” elnevezésű 
projekt (a továbbiakban: KÖFOP projekt) terhére biztosított támogatási előleggel  
(424,0 millió forint), a 2018. évi maradvány felhasználásával (106,9 millió forint), valamint 
szolgáltatási megállapodások alapján biztosított bevételekkel (49,3 millió forint) 
összefüggésben. Másrészt egyes év végi pénzügyi kötelezettségek teljesítésének 
fedezetbiztosítása érdekében 58,1 millió forint került átcsoportosításra más előirányzatok 
javára. 
 
A teljesítés döntő többségét, 87,9 %-át a törvény szerinti illetmények alkotják. A KEF 
a foglalkoztatottak személyi juttatásaiként összesen 4 962,3 millió forint felhasználást számolt 
el, a külső személyi juttatások kiadása 15,7 millió forintban alakult.  
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Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti előirányzat 883,3 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban – összesen 138,4 millió forinttal növekedett, így a 
módosított előirányzat 1 021,7 millió forint. A tárgyévben ténylegesen kifizetett munkaadói 
járulékok összege 1 014,8 millió forintot tett ki. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 
99,3 %-ban teljesültek. 
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2019. évi előirányzata 26 190,4 millió forint volt. A módosított előirányzat 
22 813,7 millió forinttal 49 004,1 millió forintra növekedett. A teljesítés 48 718,6 millió 
forintban realizálódott. 
 
Kormányzati hatáskörben 2 778,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat, az alábbiak 
szerint: 
‒ 2 000,0 millió forint került biztosításra a XI. Miniszterelnökség fejezet és 

a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1719/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a kormányhivatalok részére nyújtott 
őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások fedezetére, 

‒ 450,0 millió forint került biztosításra a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy 
részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat) alapján az MKI egyes szervezeti 
egységei elhelyezését biztosító ingatlan részleges felújítására és korszerűsítésére, 

‒ 186,3 millió forint került biztosításra a Központi Maradványelszámolási Alapból 
történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat 
alapján az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program 
megvalósításáért felelős államtitkárság elhelyezéséül szolgáló ingatlan üzemeltetési 
kiadásaira, 

‒ 142,1 millió forint került biztosításra a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet 
létrehozásával összefüggő intézkedésekről szóló 1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: 1236/2019. (IV. 25.) Korm. határozat) alapján az Intézet működéséhez 
szükséges munkakörnyezet biztosítására és létesítményüzemeltetési feladatokra. 

 
Fejezeti hatáskörű módosítás 10 060,2 millió forint összegben történt, az alábbiak szerint: 
‒ 1 379,0 millió forint került átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai intézményrendszer új 

típusú finanszírozásával összefüggésben az Uniós fejlesztések fejezet irányító szervi 
feladatait ellátó ITM-mel kötött költségvetési megállapodás alapján, 

‒ 343,3 millió forint került költségvetési megállapodások alapján átcsoportosításra az 
EMMI, a Budapesti Operettszínház, az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM), a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság, a 
Nemzeti Kommunikációs Hivatal, az NKFI Hivatal, valamint a Nemzeti Választási 
Iroda költségvetése terhére meghatározott ingatlanbérlési, karbantartási, kisjavítási, 
ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési, élőerős őrzés-védelmi és portás-recepciós, valamint 
takarítási szolgáltatások fedezetére, 
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‒ 213,4 millió forint került átcsoportosításra költségvetési megállapodás alapján az MK 
működéséhez szükséges munkakörnyezet biztosításával összefüggésben felmerülő 
kiadásokra, 

‒ 4 839,4 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a NAV és a Kincstár 
költségvetése terhére egyes ingatlanok élőerős őrzés-védelmi, takarítási és kártevőirtási, 
műszaki és egyéb üzemeltetési, valamint meghatározott beruházási szolgáltatások 
fedezetének biztosítása érdekében, 

‒ 77,0 millió forinttal költségvetési megállapodások alapján csökkentésre került az 
előirányzat a Szerencsejáték Felügyelet 2017. és 2018. évi működéséhez szükséges 
ingatlanüzemeltetési, irodai ellátási és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatásokra átvett 
forrás felhasználásának elszámolásából adódó különbözeteknek az MKI fejezet javára 
történő rendezése érdekében, 

‒ fejezeten belül összesen további 3 003,1 millió forint került biztosításra egyes 
ingatlanokkal kapcsolatban megnövekedett műszaki-technikai átalakítási, 
ingatlanbérleti és üzemeltetési kiadásokkal, egyes nemzetközi szervezetek 
elhelyezéséhez kapcsolódó többletkiadásokkal összefüggésben,  

‒ 359,0 millió forinttal megemelésre került az előirányzat a közbeszerzési díj, parkolási 
pótdíj, késedelmi kamat és kötbér bevételekből realizálódott többletbevétel 
felhasználásának engedélyezésével összefüggésben.  

 
Intézményi hatáskörben összesen 9 975,1 millió forinttal emelkedett az előirányzat. Az 
előirányzat emelésre került egyrészt a megállapodások, támogatási szerződés alapján 
biztosított bevételek terhére nyújtott üzemeltetési, karbantartási és őrzés-védelmi 
szolgáltatások kiadásaival (5 845,7 millió forint), KÖFOP projekt kiadásaival (1 282,1 millió 
forint), illetve a 2018. évi maradvány (9 408,6 millió forint) igénybevételével összefüggésben. 
A dologi kiadások előirányzata másrészt 6 561,3 millió forint összegben került csökkentésre, 
főként az egyéb működési kiadások és felújítások kiadásaihoz szükséges fedezet biztosítása 
érdekében. 
 
Készletbeszerzésre 1 669,9 millió forint kifizetés történt, melynek 90,7 %-át az üzemeltetési 
anyagok beszerzése tette ki.  
 
A szolgáltatási kiadások teljesítése 35 662,5 millió forint volt, melynek tételei: a közüzemi 
díjak 1 961,3 millió forint, a bérleti- és lízingdíjak 8 480,1 millió forint, a karbantartási, 
kisjavítási szolgáltatások 4 448,5 millió forint, valamint a közvetített, szakmai tevékenységet 
segítő és egyéb szolgáltatások 20 772,6 millió forint összegben realizálódtak.  
 
Kiküldetésekre 9,4 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra  
– többnyire áfakiadásokra és árfolyam-különbözetre – 11 093,6 millió forintot fordított az 
intézmény. 
 
A KEF által vagyonkezelt és üzemeltett ingatlan állománya folyamatosan emelkedett, ami 
költségnövekedést jelentett az üzemeltetési és karbantartási feladatok-, valamint az őrzés-
védelmi feladatok ellátásában. A teljes gépjárműpark fenntartásához kapcsolódó költségek  
– az üzemeltetett gépjárművek számának emelkedésével párhuzamosan – növekedtek, az 
üzemanyagra fordított kiadások az elektromos gépjármű beszerzéseknek köszönhetően 
némileg csökkentek. 
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Egyéb működési célú kiadások 
 
Az egyéb működési célú kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 49,2 millió forint volt.  
A módosított előirányzat 727,4 millió forintra növekedett, a teljesítés 727,4 millió forintban 
realizálódott. 
 
Az intézményi hatáskörű módosítás keretében 678,2 millió forinttal növekedett az előirányzat. 
A növekedés a 2018. évi maradvány igénybevételéből, valamint a szolgáltatási 
megállapodásokhoz kapcsolódó visszautalási kötelezettségek teljesítése érdekében 
végrehajtott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból adódott. 
 
Felhalmozási kiadások 
 
A beruházások eredeti előirányzata 2 423,2 millió forint, a módosított előirányzat 
27 541,8 millió forint volt, a teljesítés 16 863,1 millió forintban realizálódott. 
 
Kormányzati hatáskörben 37,5 millió forint került biztosításra az 1236/2019. (IV. 25.) Korm. 
határozat alapján a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet működéséhez szükséges 
munkakörnyezet biztosítása érdekében. 
 
Fejezeti hatáskörű módosítások keretében 2 823,7 millió forinttal növekedett az előirányzat, 
az alábbiak szerint: 
‒ 1 323,8 millió forint került költségvetési megállapodások alapján átcsoportosításra a 

BM, a KKM, az ME, az MK és az MKI fejezetek terhére az állami vezetői gépjárművek 
cseréjéhez, valamint egyes ingatlanokat érintő beruházási és átalakítási munkálatokhoz, 
munkakörnyezet biztosításához szükséges kiadásokra, 

‒ 588,0 millió forint került átcsoportosításra a fejlesztéspolitikai intézményrendszer új 
típusú finanszírozásával összefüggésben az Uniós fejlesztések fejezet irányító szervi 
feladatait ellátó ITM-mel kötött költségvetési megállapodás alapján, 

‒ 202,1 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a NAV költségvetése terhére 
a NAV vagyonkezelésében lévő egyes épületet érintő biztonságtechnikai beruházási és 
egyéb kivitelezési munkálatok kiadásaira, 

‒ fejezeten belül további 685,9 millió forint került biztosításra a megnövekedett 
beruházási kiadásokkal összefüggésben. 

‒ 23,9 millió forinttal megemelésre került az előirányzat szolgálati lakások halasztott 
fizetéssel történő értékesítéséből, valamint gépjárművek értékesítéséből realizálódott 
többletbevétel – karbantartási és kisjavítási, egyéb szolgáltatási, valamint ingatlanokhoz 
és egyéb tárgyi eszközökhöz kapcsolódó kiadásokra történő – felhasználásának 
engedélyezésével összefüggésben. 

 
Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 22 257,4 millió forinttal növelték 
meg az eredeti előirányzatot, melynek legfőbb forrásai, illetve jogcímei: 
− 2018. évi maradvány felhasználásával összefüggésben 10 899,0 millió forinttal került 

megemelésre az előirányzat, 
− az elektromos gépjárművek beszerzése, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges 

töltőberendezések telepítése céljából biztosított támogatás 3 304,4 millió forint összegű 
előirányzat-növelést eredményezett, 

− a NAV, az MK, az IM használatában lévő ingatlanokkal összefüggésben biztosított 
forrás vonatkozásában 1 906,3 millió forint összegben emelkedett az előirányzat, 
valamint 
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− a kormányzati gépjárműpark korszerűsítése és a kormányzati ingatlanok beruházási 
kiadásainak fedezetére kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás vált 
szükségessé, melynek eredményeként 6 000,0 millió forinttal került a beruházások 
előirányzata megemelésre. 

 
A 16 863,1 millió forint összegben teljesített beruházási kiadások felhasználása az alábbiak 
szerint történt: 
 
Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 561,7 millió forint, ingatlanok beszerzésére, 
létesítésére 3 664,0 millió forint kiadást teljesített az intézmény.  
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 36,9 millió forintban, egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése 9 201,6 millió forintban, valamint a beruházási célú áfakiadások 
3 398,9 millió forintban realizálódtak. A beruházási kiadások több mint kétharmadát az 
ellátottakhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések képezik, valamivel kevesebb mint 
egyharmadát pedig az ingatlanok értéknövelő beruházásai képviselik. 
 
A felújítások eredeti előirányzatának összege 1 488,5 millió forint volt, melyet az alábbi 
előirányzat-változások módosítottak. 
 
Kormányzati hatáskörben 2 643,2 millió forinttal növekedett az előirányzat az IM székhelye 
kialakításának megkezdődő munkálataival összefüggésben. 
 
A 2018. évi maradvány igénybevétele és egyéb intézményi hatáskörben végrehajtott 
előirányzat-módosítások eredményeként összesen 2 416,1 millió forint összegben került 
növelésre az előirányzat annak érdekében, hogy a szükséges ingatlan felújításokkal 
kapcsolatban felmerült többletkiadások fedezete biztosításra kerüljön. 
 
Összességében a módosított előirányzat a fentiek alapján 6 547,8 millió forintban alakult, a 
pénzügyi teljesítés 4 711,7 millió forintban realizálódott az alábbiak szerint: 
 
Ingatlanok felújításával kapcsolatban 3 710,7 millió forintban, a felújítási célú áfakiadásokkal 
kapcsolatban 1 001,0 millió forintban valósult meg a teljesítés. 
 
Bevételek 
 
A bevételek eredeti előirányzata 6 105,4 millió forint volt, mely az év során 19 675,4 millió 
forintra módosult, a teljesítés 19 825,2 millió forintban realizálódott. 
 
Fejezeti hatáskörű, 382,9 millió forint összegű bevételi előirányzat-növekedés a közbeszerzési 
díj, parkolási pótdíj, késedelmi kamat és kötbér bevételekből, valamint szolgálati lakások 
halasztott fizetéssel történő értékesítéséből és gépjárművek értékesítéséből realizálódott 
többletbevétel felhasználásának engedélyezéséből adódik. 
 
Intézményi hatáskörben 13 187,1 millió forint összegű emelés történt, melynek legjelentősebb 
forrásai, illetve jogcímei: 
‒ KÖFOP projekt kiadásaival összefüggésben 1 934,0 millió forint, 
‒ kormányzati gépjárműpark korszerűsítésének fedezetére 3 502,6 millió forint, 
‒ 7 750,5 millió forint az MK, az NKFI Hivatal, az IM, az MTVA és a NAV ingatlan és 

gépjármű üzemeltetésének, ingatlan átalakítási munkálatainak, őrzés-védelmi és 
recepciós feladatainak kiadásaival összefüggésben. 
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Támogatás 
 
A támogatás összegét a költségvetési törvény 29 101,6 millió forintban állapította meg, mely 
az év során a – kiemelt kiadási előirányzatoknál bemutatott – fenti változások hatására 
47 446,3 millió forintra módosult.  
 
Kormányzati hatáskörben többnyire az IM székhelye kialakításának megkezdődő 
munkálataival, a kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és takarítási 
szolgáltatásokkal, a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, az MKI egyes szervezeti 
egységei, valamint az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program 
megvalósításáért felelős államtitkárság elhelyezésével összefüggésben emelkedett a támogatás 
eredeti előirányzata. 
 
További növekedést az ellátott szervezetekkel kapcsolatban létrejött költségvetési 
megállapodások alapján biztosított előirányzatok átvétele eredményezett. Az ellátott 
szervezetekkel megkötésre kerülő előirányzat-átadási megállapodások célja, hogy a források 
követhető, ellenőrizhető és elszámolható módon kerüljenek átadásra, illetve felhasználásra. 
 
Követelések 
 
A költségvetési évben esedékes követelések nyitó állománya 286,6 millió forint, míg a záró 
állománya 47,2 millió forint volt, ami 83,5 %-os csökkenést jelentett. A költségvetési évet 
követően esedékes követelések – 67,6 millió forinttal – emelkedtek, ami  
5,1 %-os növekedést eredményezett. A követelés jellegű sajátos elszámolásokon (előlegek, 
visszajáró kifizetések) előző időszakhoz képest tapasztalt 227,1 millió forintos csökkenéssel 
együtt, a követelések év végi záró állománya összesen 3 187,5 millió forintban alakult 
szemben az egy évvel korábbi 3 586,3 millió forinttal. 
 
A követelések behajtására a KEF a szükséges intézkedéseket megtette. 
 
A kivezetett követelések jellemzően helyiség- és eszköz bérbeadásával kapcsolatos 
követelések. 
 
Maradvány  
 
A KEF 2018. évi maradványának összege 22 740,4 millió forint, amelynek teljes egésze 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint: 
‒ KEHOP projekt fel nem használt előlege 5 978,9 millió forint, 
‒ KEHOP kiegészítő munkálataira biztosított hazai forrást 297,6 millió forint, 
‒ Szűrőbuszok beszerzése (1447/2017. (VII. 7.) Korm. hat.) 2 222,8 millió forint, 
‒ ME használatában lévő egyes épületek 

átalakítási kiadásai (1781/2018. (XII. 21.) Korm. hat.) 1 402,5 millió forint, 
‒ AM állományának átmeneti elhelyezése 1 190,5 millió forint, 
‒ Egyes ingatlanok felújítására, üzemeltetésére, 

bérleti és egyéb kiadásokra átvett források 1 012,4 millió forint, 
‒ Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps  

Program megvalósításáért felelős államtitkárság  
elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakítása, az IM Áldozatsegítő  
központjainak és a KKM Bem téri ingatlannak a  
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felújítása, Kossuth tér klimatizálása 733,9 millió forint, 
‒ Intézményi maradvány 9 901,8 millió forint. 
 
A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból a KEHOP projekt terhére a 
2019. évben pénzügyi teljesítés nem történt, az 5 978,9 millió forint a továbbiakban a 2019. 
évben keletkezett maradvány részét képezik. A fennmaradó maradványtételek a 2019. év 
során pénzforgalmilag teljesültek. 
A 2019. évben keletkezett maradvány összege 12 998,2 millió forint, melyből 
− 10 575,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint: 

= KEHOP projekt fel nem használt előlege 5 978,9 millió forint, 
= Energetikai felújításhoz kapcsolódó kiegészítő munkák 17,9 millió forint 
= IM székhelye kialakításának megkezdődő munkálatai 1 026,3 millió forint, 
= Országos Villamos Teherelosztó bontási munkálatai 895,2 millió forint, 
= NAV egyes épületeinek felújítási munkálatai 1 457,6 millió forint, 
= KKM és ME ingatlanok felújítása, átalakítása 317,7 millió forint, 
= Gépjármű beszerzés és kapcsolódó szolgáltatások 581,7 millió forint, 
= Szabolcs utcai Logisztikai Központ fejlesztési munkálatai 252,5 millió forint, 
= KÖFOP projektet terhelő személyi juttatások, valamint  

a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási  
adó 2019. évi maradványa 47,5 millió forint. 

− 2 422,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 

= KEHOP kiegészítő munkálataira biztosított hazai forrás 1 987,0 millió forint, 
= Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet működés támogatása,  

Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a  
Hungary Helps Program megvalósításáért felelős 
államtitkárság elhelyezéséül szolgáló ingatlan üzemeltetése, 
Miskolci Áldozatsegítő Központ kialakítási munkálatai 147,1 millió forint 

= NAV és a Kincstár részére nyújtott őrzés-védelmi, 
takarítási és egyéb szolgáltatások 198,6 millió forint, 

= Intézményi maradvány 90,2 millió forint. 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 
A KEF mérlegfőösszege 2019. évben 121 479,8 millió forint, amely 9 659,8 millió forinttal, 
azaz 8,6 %-kal nőtt az előző évhez viszonyítva.  
 
Ennek fő oka eszköz oldalon a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékének 
17 856,0 millió forint összegű, a forgóeszközök (készletek) értékének 298,4 millió forint 
összegű, az aktív időbeli elhatárolások értékének 1 809,4 millió forint összegű növekedése, 
illetve a követelések értékének 398,9 millió forint összegben, a pénzeszközök értékének 
9 827,1 millió forint összegben és az egyéb sajátos elszámolások 78,0 millió forint összegben 
történő csökkenése.  
 
A mérleg forrás oldalának változásai között a kötelezettségek 2 185,8 millió forintos 
csökkenése, valamint a passzív időbeli elhatárolások 2 979,5 millió forintos növekedése 
tapasztalható. 
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Az eszköz és forrás oldali mérlegtételek változása így a saját tőkénél együttesen 
8 866,1 millió forintos növekedést jelentett. 
A saját tőke változásának legjelentősebb okai: 
‒ A befektetett eszközök 17 856,0 millió forintos növekedését  jelentősebben a 

beszerzésre kerülő szűrőbuszok értéke, a Szabolcs utcai Logisztikai Központ építésének 
beruházási összege, az elektromos gépjárművek beszerzése, valamint az IM, az ME, a 
NAV egyes ingatlanjai, illetve az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárság elhelyezéséül szolgáló ingatlan 
átalakítási munkálatai indokolták. 

‒ A KEF bővülő feladatainak végrehajtása érdekében az MNV Zrt.-től átvett 
vagyonkezelői jogok bruttó értéke 3 128,0 millió forint, az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtól átvett ingatlan bruttó értéke 888,6 millió forint, az átvett egyéb tárgyi 
eszközök bruttó értéke 51,7 millió forint összegben alakult.  

‒ A befejezetlen beruházások értéke jelentős, 11 684,7 millió forint volt. 
‒ 2019. évben a terv szerinti értékcsökkenés 2 445,6 millió forint, a teljesen leírt eszközök 

– jelentős részben elhasználódott irodai bútorok, felszerelések – bruttó értéke 
20 699,5 millió forint volt. 

‒ A készletek értéke 298,4 millió forinttal növekedett, a pénzeszközök értéke pedig 
9 827,1 millió forinttal csökkent az előző időszakhoz képest. 

‒ A követelések és a kötelezettségek egyaránt csökkentek. A követelések csökkenésének 
legfőbb oka, hogy a 2019. évben a központosított közbeszerzési díjbevételek közül az 
informatikai beszerzésekhez kapcsolódó díjtételek 2019. december hónaptól a KEF-től 
a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. illetékességébe kerültek. Az átadásból 
származó követeléscsökkenés havonta átlagosan 220,0-240,0 millió forint összeget tesz 
ki. A kötelezettségek csökkenésének fő oka a maradványelszámolással kapcsolatos 
jogszabályi változásokra vezethető vissza. 

‒ Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jelentős összegben növekedtek. Az elhatárolás 
növekedése mind a vevői, mind a szállítói oldalon megnövekedett számlaállomány 
miatt jelentkezik, amely elsősorban a KEF megnövekedett feladataival hozható 
összefüggésbe. 

‒ A KEF vagyonhasznosítás keretében ingatlan és egyéb tárgyi eszköz – gépjármű, 
bútorzat – bérbeadást végez, melynek 2019. évi bevétele 734,5 millió forint volt.  

 
A KEF 2019. évben lakásépítési munkáltatói támogatást nem nyújtott. 
 
Uniós feladatok  
 
A KEF 2019. évben két európai uniós projektet kezelt. 
 
− KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment 

feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók 
irodai ellátásánál” elnevezésű projekt 

 
A projekt célja a 2014-2020-as programozási időszakban az európai uniós operatív 
programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében a 
programokat végrehajtók megfelelő színvonalú irodai ellátása, részükre a szükséges 
szervezeti és technikai erőforrások biztosítása. A projekt műszaki-szakmai tartalma és 
eredménye négy minisztériumban (ME, PM, ITM, EMMI) biztosítja a zavartalan 
üzemeltetést és ellátást.  
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A projektből finanszírozott Irányító Hatóságok és a Közreműködő Szervezetek 
ellátására vonatkozó keretösszeg 2019. július elejéig állt rendelkezésre. A Támogatási 
Szerződés keretösszegének kimerülése után a finanszírozás az ITM EU támogatások 
felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás terhére külön költségvetési 
megállapodás alapján történik.  

 
− KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú, „A Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” 
elnevezésű projekt 

 
A projekt támogatási intenzitása 100% azzal, hogy bizonyos költségtételek a projektből 
nem finanszírozhatók. A projektet kiegészítő hazai forrás az egyes állami tulajdonú 
épületek felújításának gyorsításával összefüggő intézkedésekről szóló 1628/2017. (IX. 
11.) Korm. határozat alapján került biztosításra. 
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08. cím Magyar Államkincstár  
 
Törzskönyvi azonosító szám: 329970 
Honlap: http://www.allamkincstar.gov.hu/ 
 
1. Feladatkör, tevékenység 
 
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet) alapján a Kincstár központi hivatalként működő központi 
költségvetési szerv, mely Központból, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságból és 19 területi szervből 
áll.  
 
A központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője a Kincstár, amelynek 
működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja. 
A Kincstár jelentős szerepet tölt be továbbá az államháztartás pénzügyi információs 
rendszerében.  
 
A Kincstár ellátja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: 
Áht.), a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami 
felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvényben, a 310/2017. (X. 31.) Korm. rendeletben, 
valamint az egyéb jogszabályokban a Kincstár részére meghatározott további feladatokat. 
 
A feladatellátásban az alábbi főbb változások történtek 2019. évben: 
− A családtámogatási és egyéb szociális támogatásokkal kapcsolatos, valamint a 

fogyatékossági támogatás iránti eljárásokat segítő országos telefonos ügyfélszolgálati 
feladatok a Heves Megyei Kormányhivataltól átkerültek a Kincstárhoz. 

− A Kormány 2019. évben a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő 
személyek részére juttatandó rezsiutalványról szóló 202/2019. (VIII. 23.) Korm. 
rendeletben döntött a nyugdíjasok részére rezsiutalvány biztosításáról. Az utalványok 
előállítása és jogosultak részére történő megküldése érdekében szükséges intézkedések 
megtételére a Kincstár került kijelölésre a nevezett jogszabályban.  

− A Kormány a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel 
összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges 
támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban döntött arról, hogy a 
kormányhatározatban foglalt célterületekre pályázatot nyújthatnak be az érintett 
önkormányzatok, önkormányzati társulások, illetve helyi egyházi közösségek. 
A Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása előirányzattal kapcsolatos 
lebonyolító szervi feladatok ellátására a Kincstár került kijelölésre. 

− A Kincstár került kijelölésre az EMMI Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési 
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat kezelőjeként 2019. július 1-jétől a 
nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm. 
rendelet alapján. 2019. június 30-ig megtervezésre, tesztelésre és éles üzemmódba 
állításra került a feladat végrehajtását támogató informatikai program. 

− A babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a Kincstár 
2019. július 1-jétől eljár a babaváró támogatással kapcsolatban a hitelintézethez való 
folyósításban, a nyilvántartásban, a kamattámogatások, költségtérítések és 
visszafizetések ügyében. 
A kapcsolódó feladatok ellátása érdekében – családtámogatási adatbázisból történő 
adatszolgáltatások teljesítése, követeléskezelés nyilvántartása és kezelése – a szükséges 
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fejlesztések határidőre elkészültek, ennek alapján a hitelintézetek, valamint az 
adóhatóság felé az adatátadások időben megtörténtek. 

− 2019. év II. felétől a NEAK-tól a Kincstár feladatkörébe kerültek a TAJ generálásával 
és nyilvántartásával kapcsolatos központi feladatok a személyazonosító jel helyébe lépő 
azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 
módosítása alapján, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel generálás és nyilvántartás 
feladatának a Magyar Államkincstár által történő átvételéhez kapcsolódó egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2019. (VI. 25.) Korm. rendeletnek 
megfelelően. 
A TAJ nyilvántartási feladatok, az azokat felölelő informatikai rendszerek átvétele, 
fejlesztése, illetve az adatok migrálása megtörtént ennek megfelelően.  

− A nemzetközi érintettségű nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és családtámogatással 
kapcsolatos eljárások iránti igények elbírálásához szükséges szociális biztonsági adatok 
elektronikus cseréjének új európai rendszere – az Electronic Exchange of Social 
Security Information – bevezetéséhez szükséges ügyviteli feladatok előkészítése 
megtörtént. A rendszer és az adatcsere 2019. július 1-jétől működik. 

− Az illetmény-számfejtési körben a számfejtett létszám változásával, illetve 
jogszabályváltozás (például: Kit. szerinti új jogviszony típusok miatti módosítások, 
intézményi átszervezések, Önkormányzati Nettó Finanszírozási Rendszer fejlesztése) 
okán növekedtek az intézmény feladatai.  

− 2019. január 1-jétől az ASP rendszert használó önkormányzatok ütemezett 
csatlakoztatása megtörtént. Összesen 181 önkormányzat lépett be a felhasználói körbe. 
A fővárosi önkormányzat kivételével befejeződött a települési önkormányzatok Adó 
rendszerhez történő csatlakoztatása, ideértve a megyei jogú városokat és a fővárosi 
kerületeket is. 2019. évben az ASP 2.0 projekt keretében elkészült és éles üzembe állt az 
Önkormányzati Adattárház, amely 167 különböző forrásrendszer adatait fogadja és 
dolgozza fel napi gyakorisággal. 

− A Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős szakterülete látja 
el az EU Közös Agrárpolitikájában meghatározott forrásokból és a magyar költségvetés 
által biztosított forrásból finanszírozott agrártámogatások kifizetését a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. A szakmai feladatokban lényeges változások nem 
történtek, ugyanakkor a korábbi évek kifizetéseit is meghaladó mértékű 
(800 877,7 millió forint) támogatást fizetett ki a Kincstár mintegy 191,5 ezer ügyfél 
részére. 

− A Kincstár 2019-ben is ellátta a hatáskörébe tartozó pénzforgalmi, számlavezetési és 
értékpapír-forgalmazási feladatokat, melyhez köthető legfontosabb feladatok, 
eredmények az alábbiak voltak: 
= az állampapír forgalmazó rendszer átszervezése, egyes hatékonytalanul működő 

értékesítési pontok bezárása, újak megnyitása,  
= a Magyar Posta Zrt. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. függő ügynökként való 

bekapcsolása az állampapír forgalmazásba,  
= az Ügyfélkapus értékpapír nyilvántartási számlanyitás kiépítése és bevezetése, 
= az értékpapír forgalmazó rendszer továbbfejlesztése a forgalom és a kor 

követelményeinek megfelelően, 
= egy új pénzforgalmi számlavezető rendszer beszerzésének előkészítése, 
= az azonnali fizetési rendszer bevezetésének előkészítése, a megvalósítást biztosító 

rendszer tesztelése. 
− A Kincstár a szakmai feladatellátásához szükséges informatikai rendszerek 

működtetését, fejlesztését, a folyamatos üzemeltetési és jogszabálykövetéssel 
kapcsolatos fejlesztési feladatok koordinálását 2019-ben is ellátta.  
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Ezzel összefüggésben valósultak meg az alábbiak: 
= egyes végfelhasználói eszközök és szerverek (például: KIRA IKL, Clavis, penge 

szerverek) modernizációja, valamint hálózat és hálózati eszközök részleges 
korszerűsítése, 

= storage-ok (adattároló eszközök) bővítése a megnövekedett feladatellátás 
zavartalan biztosításához, 

= azonnali fizetési rendszer működéséhez szükséges infrastruktúra biztosításához 
kapcsolódó (szerver) beszerzés, 

= IT biztonság-fejlesztés (hálózati behatolás érzékelő és beavatkozó rendszer 
fokozatos kiépítése), 

= beszéd és adatelemzés alapú teljesítmény- és minőségmenedzsment rendszer 
bevezetés a minőségi ügyfélszolgálat kialakítása érdekében (Call center), 

= elektronikus minősített aláíró és hitelesítő rendszer, valamint jogosultság 
nyilvántartó és kezelő rendszer kiépítése a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
szakterület részére. 

 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A Kincstár eredeti kiadási előirányzatát 64 686,5 millió forintban állapította meg a 
költségvetési törvény, mely év közben 147 289,8 millió forintra módosult. Az előirányzat-
módosítások kormányzati hatáskörben 35 223,9 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 
6 562,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben 40 816,5 millió forinttal növelték az 
intézmény költségvetését. A kiadások teljesítése 129 720,9 millió forint − a módosított kiadási 
előirányzat 88,1%-a − volt. 
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

 
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 120 696,3 64 686,5 64 686,5 147 289,8 129 720,9 107,5 88,1 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

35 296,3 27 088,9 27 088,9 40 644,1 38 329,0 108,6 94,3 

Bevétel 43 084,8 26 181,7 26 181,7 53 831,7 54 077,1 125,5 100,5 

Támogatás 72 218,6 38 504,8 38 504,8 78 630,0 79 438,3 110,0 101,0 

Költségvetési 
maradvány 

20 221,0 0,0 0,0 14 828,1 14 828,1 73,3 100,0 

Létszám (fő)  6 224** 6 000* 6 000 6 032 5 486** 88,1 90,9 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

64 686,5 26 181,7 38 504,8 27 088,9 6 000 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 35 223,9 0,0 35 223,9 8 318,3 0 

Átadás más fejezetnek           

a Kincstár, mint uniós 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
kifizető ügynökség a hatáskörébe 
tartozó feladatokat delegálásával 
összefüggésben 
= 1592/2019. (X. 16.) Korm. 
határozat alapján  

-468,8 0,0 -468,8 0,0 0 

= 1721/2019. (XII. 17.) Korm. 
határozat alapján 

-453,0 0,0 -453,0 0,0 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 

          

= Foglalkoztatottak 2019. évi 
kompenzációjával összefüggésben 
275/2018. (XII. 21.) Korm. 
rendelet, 
1218/2019. (IV. 23.) Korm. 
határozat és 1714/2019. (XII. 17.) 
Korm. határozat alapján 

4,6 0,0 4,6 3,8 0 

= Kit. hatálybalépésével 
kapcsolatos egyes kiadások 
fedezete érdekében  

8 136,2 0,0 8 136,2 6 855,5 0 

= Létszámracionalizálással 
összefüggő egyszeri kiadások 
fedezete érdekében 

278,3 0,0 278,3 232,9 0 

Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére történő 
előirányzat-átcsoportosítás 

          

= 1057/2019. (II. 22.) Korm. 
határozat alapján 

1 921,8 0,0 1 921,8 1 226,1 0 

KMA terhére történő előirányzat-
átcsoportosítás 

          

= 1432/2019. (VII. 26.) Korm. 
határozat alapján 

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0 
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Rendkívüli kormányzati 
intézkedések, Céltartalékok, KMA, 
valamint MKI fejezet terhére 

          

= 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. 
határozat alapján 

23 304,8 0,0 23 304,8 0,0 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 6 562,9 1 661,6 4 901,3 615,0 0 

Bevétel 1 661,6 1 661,6 0,0 -2 388,8 0 

Másik fejezetet érintően           

Fejezeti kezelésű előirányzatra 
átcsoportosítás  

          

= BM fejezet részére történő 
átcsoportosítás 

-38,4 0,0 -38,4 0,0 0 

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás  

          

= AM fejezet terhére 72,0 0,0 72,0 0,0 0 

= EMMI fejezet terhére  422,5 0,0 422,5 131,5 0 

= Uniós fejlesztések fejezet terhére 3 062,3 0,0 3 062,3 2 537,6 0 

Átadás intézménynek           

= AM fejezet részére -160,0 0,0 -160,0 0,0 0 

Átvétel intézménytől           

= ME fejezet terhére 289,6 0,0 289,6 206,7 32 

PM fejezeten belül           

Fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

3 160,0 0,0 3 160,0 128,0 0 

Átadás intézménynek  -1 906,7 0,0 -1 906,7 0,0 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  40 816,5 40 816,5 0,0 4 621,9 0 

Bevétel   25 988,4 25 988,4 0,0 3 387,2 0 

Előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -841,5 0 

Maradvány 14 828,1 14 828,1 0,0 2 076,2 0 

2019. évi módosított előirányzat 147 289,8 68 659,8 78 630,0 40 644,1 6 032 
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Létszám 

A Kincstár elemi költségvetésében szereplő létszám 6 000 fő volt. A családtámogatási és 
egyéb szociális támogatásokkal kapcsolatos, valamint a fogyatékossági támogatás iránti 
eljárásokat segítő országos telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggésben a 
létszámkeret 32 fővel került megemelésre, így a Kincstár létszámkerete 6 032 főre 
növekedett. Az átlagos statisztikai állományi létszám 5 486 fő volt.  
Európai uniós forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak 
összlétszáma 51 fő volt. 
 
Személyi juttatások  
 
A személyi juttatások eredeti előirányzata 27 088,9 millió forint volt, mely év közben 
összesen 13 555,2 millió forinttal növekedett, így a 2019. évi módosított előirányzat 
40 644,1 millió forintra változott.  
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak: 
 
A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a 2019. évi 
személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat összesen 8 318,3 millió forinttal nőtt, az 
alábbiak szerint: 
‒ Céltartalék terhére a létszámracionalizálással összefüggő egyszeri kiadások, a Kit. 

hatálybalépésével kapcsolatos kiadások fedezetére, valamint a foglalkoztatottak 
2019. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggésben 7 092,2 millió 
forinttal, 

‒ az 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések 
jogcímcsoport terhére a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása 
előirányzattal kapcsolatos lebonyolító szervi feladatok ellátása érdekében 1 226,1 millió 
forinttal 

került megemelésre az előirányzat. 
 
A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások 615,0 millió forinttal emelték meg az 
előirányzatot 
‒ fejezetek közötti költségvetési megállapodásokkal (Kincstár igazoló hatósági és 

közreműködő szervezeti feladatai, EMMI egyes fejezeti kezelésű előirányzatainak 
kezelésével összefüggő feladatok, kormányhivataloktól átvett egészségbiztosítási 
folyósítási és Call Center feladatok),  

‒ fejezeten belül végrehajtott átcsoportosítással (PM Pest megyei fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatára vonatkozó lebonyolító szervi feladatok, a hazai decentralizált 
területfejlesztés támogatási rendszerével kapcsolatos feladatok), illetve  

‒ a fejlesztéspolitikai intézményrendszer új típusú finanszírozásával összefüggő bevételi 
előirányzat-korrekcióval összefüggésben. 

 
Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 
4 621,9 millió forinttal növelték az előirányzatot az európai uniós projektek terhére biztosított 
forrás (3 294,7 millió forint), a 2018. évi maradvány (2 076,2 millió forint) és a 
hadigondozotti ellátások költségtérítésének (92,5 millió forint) felhasználásával, valamint 
kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással (-841,5 millió forint) összefüggésben.  
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A személyi juttatásokon a teljesített kiadások összege 38 329,0 millió forint volt, ebből az év 
folyamán a Kincstár a foglalkoztatottak személyi juttatásaként 38 095,8 millió forint, külső 
személyi juttatásként 233,2 millió forint felhasználást számolt el.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok fedezete teljes körűen 
biztosított volt. A költségvetési törvényben 5 802,7 millió forintban megállapított eredeti 
előirányzat a személyi juttatások előirányzat-módosításával összefüggésben 9 176,9 millió 
forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 1 566,0 millió forinttal, fejezeti 
hatáskörben 60,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 1 747,5 millió forinttal került 
megemelésre az előirányzat. A módosított előirányzat 92,8%-a, 8 512,3 millió forint 
realizálódott a tárgyévben. 
 
Dologi kiadások 
 
A dologi kiadásokra biztosított 2019. évi eredeti előirányzat 26 963,3 millió forint volt, amely 
évközben összesen 21 754,1 millió forinttal növekedett, így a Kincstár módosított 
előirányzata 48 717,4 millió forintra változott.  
 
A változások főbb tételei az alábbiak voltak: 
 
Kormányzati hatáskörben 2 804,8 millió forint előirányzat-növelés történt: 
− 2 500,0 millió forint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 

Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy 
részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozatnak (a továbbiakban: 1432/2019. (VII. 26.) Korm. 
határozat), valamint 

− 304,8 millió forint a Magyar Falu Programmal összefüggésben az 1057/2019. (II. 22.) 
Korm. határozatnak 

megfelelően. 
 
Fejezeti hatáskörben összesen 3 645,5 millió forint összegű előirányzat-növelés történt: 
− többletbevétel felhasználásának engedélyezése alapján 4 601,9 millió forint, 
− fejezetek közötti megállapodások alapján 221,4 millió forint, 
− PM-en belüli címek közötti átcsoportosítás alapján  

(egyes fejezeti kezelésű előirányzatok terhére, illetve KEF által 
ellátott feladatokkal összefüggésben) -1 177,8 millió forint. 

 
Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 15 303,8 millió forinttal növelték 
meg az eredeti előirányzatot, melynek forrásai, illetve jogcímei: 
− tranzakciós illeték bevételből 8 143,9 millió forint, 
− maradvány igénybevételével összefüggésben 3 786,3 millió forint, 
− európai uniós projektek kiadásaira kapott forrásból 3 354,1 millió forint, 
− hadigondozotti ellátások költségeinek megtérítése okán 140,0 millió forint, 
− előirányzat átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra  -120,5 millió forint. 
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Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 46 248,2 millió forint. 
Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint 
történt: 
 
A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27 082,9 millió forint) között került 
elszámolásra − többek között − a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. 
törvény szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettség teljesített összege (21 952,2 millió 
forint), valamint az intézmény beszerzései utáni működési célú előzetesen felszámított és a 
fizetendő áfa (4 758,5 millió forint) is.  
 
A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak (10 469,6 millió forint) jelentős része 
informatikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódik. Informatikai célra 10 223,3 millió 
forint felhasználás történt, mely 2018. évhez képest 1 959,0 millió forint összegű növekedést 
jelent. A növekedést egyrészt az uniós és egyéb forrásból finanszírozott informatikai kiadások 
megnövekedett összege, másrészt a Kincstár informatikai rendszereinek üzemeltetésével 
kapcsolatban kötött új szerződések okozzák. Az egyéb kommunikációs szolgáltatások rovaton 
− vezetékes telefonnal, valamint mobiltelefonnal kapcsolatos kiadások − 246,3 millió forint 
összegben teljesültek. 
 
Az intézményrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra – többek között víz- és 
csatornadíjakra, gáz-, villamos energiára, bérleti díjakra, karbantartási kiadásokra, takarításra, 
postaköltségre, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra – 7 862,3 millió forintot költött 
a Kincstár.  
 
A szakmai és az üzemeltetési anyagokra, illetve árubeszerzésre 758,6 millió forintot, valamint 
bel- és külföldi kiküldetésekre, illetve reklám- és propagandakiadásokra 74,8 millió forintot 
fordított a Kincstár az év folyamán. 
 
Egyéb működési célú kiadások 
 
Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 1 615,4 millió forint volt, mely év 
végére 8 208,5 millió forintra módosult.  
 
Kormányzati hatáskörben 921,8 millió forinttal került lecsökkentésre a Kincstár előirányzata 
a Kincstár, mint európai uniós mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség által a 
kormányhivatalokra, nemzeti park igazgatóságokra, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsára, 
valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra delegált feladatok fedezete érdekében 
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint 
a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat), 
valamint a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség, valamint 
a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1721/2019. (XII. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1721/2019. (XII. 17.) Korm. 
határozat) alapján.  
 
Fejezeti hatáskörben 160,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt a Nemzeti 
Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) részére a Mezőgazdasági Parcella Azonosító 
Rendszer (a továbbiakban: MEPAR) működtetésével, valamint a területalapú támogatások 
távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő feladatok fedezete érdekében megkötött fejezetek 
közötti megállapodás alapján. 
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Intézményi hatáskörben 7 674,9 millió forint előirányzat-emelés történt, az alábbiak szerint: 
− európai uniós projekt kiadások fedezete terhére 4 128,5 millió forint, 
− előirányzat-átcsoportosítás útján 2 309,8 millió forint, 
− 2018. évi költségvetési maradvány igénybevétele okán 1 236,6 millió forint. 
 
A működési célú kiadások teljesítése 3 834,6 millió forint volt, melyből 1 300,0 millió forint 
a Magyar Falu Program lebonyolító szervi feladatainak fedezetére 2019. évre kapott, fel nem 
használt összeg, míg 1 255,8 millió forint a meghiúsult, illetve kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány és adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség utalása okán 
teljesült.  
A működési célú kiadások között jelenik meg a 2019-ben indult GINOP projektek cél szerinti 
támogatotti kör számára kiutalt összegek és előlegek 1 188,7 millió forintos kiadása. 
A fennmaradó 90,1 millió forint kiadás támogatási szerződések fel nem használt összegének 
visszafizetéséhez, az ágazati szakszervezettel kötött megállapodás szerinti feladatok ellátására 
átadott összeghez, valamint nemzetközi kötelezettségek (tagdíjak) teljesítéséhez kapcsolódik.  
 
Felhalmozási kiadások 
 
A beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 2 810,7 millió forint volt, mely 
Kormány, fejezeti és intézményi hatáskörű módosítások következtében 15 470,1 millió 
forintra módosult év végére.  
 
Kormányzati hatáskörben 151,8 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a Magyar 
Falu Program keretében megvalósuló intézkedések fedezete érdekében. 
 
Fejezeti hatáskörben összesen 2 401,7 millió forint előirányzat változás történt, melyből 
2 278,3 millió forint a PM fejezeti kezelésű előirányzata terhére informatikai kiadások 
fedezete érdekében, valamint 65,4 millió forint a Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának 
támogatása és 58,0 millió forint a Nagycsaládosok személygépkocsi vásárlásának támogatása 
elnevezésű EMMI fejezeti kezelésű előirányzat kezelése érdekében történt előirányzat emelés. 
 
Intézményi hatáskörben összesen 10 105,9 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, 
főként európai uniós programokkal összefüggésben befolyt bevétel, illetve előző évi 
maradvány terhére. 
 
Az előirányzathoz tartozó pénzügyi teljesítés összege 13 332,4 millió forint, melyből az 
immateriális javakkal (szoftverek, licencek beszerzése, kincstári informatikai rendszerek, 
különösen TÉBA, KGR K11 Clavis informatikai rendszer, ASP önkormányzati keretrendszer 
és szakrendszerek fejlesztése), valamint informatikai eszközök beszerzésével, bővítésével 
összefüggő kiadások (nettó) összege 9 850,6 millió forint, míg egyéb tárgyi eszközök 
vásárlására − többek között biztonságtechnikai rendszerek bővítésére, szünetmentes 
tápegységek, nyomdagépek, irodabútorok beszerzésére − 437,8 millió forintot fordítottak. 
A Kincstár épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 209,6 millió forint kiadást 
jelentettek. A beruházásokhoz kapcsolódó áfa 2 834,4 millió forint volt. 
 
Az intézmény felújítási kiadásaira jóváhagyott eredeti előirányzat összege 383,7 millió forint 
volt, intézményi hatáskörű előirányzat-emelés − maradvány igénybevétele és kiemelt 
előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás útján − 1 235,2 millió forint összegben 
történt.  
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A Kincstár vagyonkezelésében lévő, szervezeti integráció következtében megnövekedett 
ingatlanállomány fenntartása a Kincstár feladata. Ennek keretében a működéséhez szükséges 
karbantartási és felújítási munkák az elmúlt években folyamatosan, illetve a jelentkező 
igények és költségvetési keretek figyelembevételével zajlottak. A fentiek szerint módosított 
előirányzat terhére a Kincstár az év folyamán 492,0 millió forint felhasználást számolt el az 
épületeken elvégzett felújítási munkákra (362,2 millió forint) – többek között vakolat, 
padlóburkolat és nyílászárók felújítására, festésre, épület-villamos és épületgépészeti 
felújításokra −, valamint nagy teljesítményű szünetmentes tápok felújítására (25,2 millió 
forint), illetve a kapcsolódó áfára (104,6 millió forint). 
 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 
soron a Kincstár 2019. évben 61,0 millió forintot fizetett lakásépítés és vásárlás, valamint 
lakáskorszerűsítés címen a Kincstár saját munkavállalói részére (18 főnek). 
 
Bevételek 
 
A bevételek eredeti előirányzatát 26 181,7 millió forintban határozta meg a költségvetési 
törvény, a módosított előirányzat 53 831,7 millió forint volt. 
 
Fejezeti hatáskörben 1 661,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a keletkezett 
működési többletbevétel (4 601,9 millió forint), valamint a fejlesztéspolitikai 
intézményrendszer új típusú finanszírozásával összefüggő − működési célú támogatások 
államháztartáson belülről előirányzatot érintő bevételkorrekció (2 940,3 millió forint) 
következtében. 
 
Intézményi hatáskörben 25 988,4 millió forint összegű előirányzat-emelés történt 
− a realizálódott tranzakciós illetékből származó többlettel (8 143,9 millió forint),  
− az európai uniós forrásokból, illetve az informatikai jellegű projektek fejlesztéséhez 

kapott forrásból származó működési és felhalmozási célú támogatási többlettel 
(17 210,8 millió forint), valamint 

− az európai uniós projektekből és hadigondozotti ellátások működési költségtérítéséből 
származó pénzeszközökkel (633,7 millió forint) összefüggésben. 

 
A bevételek teljesítése 54 077,1 millió forintban realizálódott. Ebből a Kincstár térítés 
ellenében nyújtott szolgáltatásaiból származó működési bevétel teljesítése 35 278,8 millió 
forint volt, melynek legfőbb jogcímei a tranzakciós illetékek beszedéséből (21 145,8 millió 
forint), a forintszámla-vezetési díjból (6 568,4 millió forint), az értékpapír-forgalmazásból 
(5 705,1 millió forint), valamint a Kincstár illetmény-számfejtési tevékenységéből 
(1 022,7 millió forint TB 1%, szakszervezeti jutalék és illetményszámfejtés bevétele) 
származtak. 
 
Működési célú támogatásokon elszámolt bevételek 13 557,7 millió forintban, a felhalmozási 
célú támogatásokon elszámolt bevételek 4 677,4 millió forintban teljesültek, amely 
tartalmazza az európai uniós projekthez kapcsolódó feladatellátással összefüggő bevételeket 
(15 732,6 millió forint), ellátások utáni költségtérítéssel kapcsolatban teljesült bevételeket 
(1 925,3 millió forint), egyes egészségbiztosítási folyósítási feladatok, illetve a Duna 
Transznacionális Programhoz kapcsolódó feladatok ellátása, a Támogatási Életút Bázis – 
Adatok (a továbbiakban: TÉBA) rendszer, az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése, 
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illetve projekt hazai társfinanszírozása érdekében (577,2 millió forint) átvett működési és 
felhalmozási célú támogatásokat. 
 
A működési célú átvett pénzeszközök vonatkozásban 232,5 millió forint folyt be a 
hadigondozotti ellátások működési költségtérítéséből. A felhalmozási bevételek (0,2 millió 
forint) tárgyi eszköz értékesítésből, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (330,5 millió 
forint) a munkáltatói lakáskölcsön tartozások visszatörlesztett összegéből, valamint közvetlen 
európai uniós projekt előlegének végleges bevételként történő elszámolásából (218,7 millió 
forint) származtak. 
 
Támogatás 
 
A Kincstár 2019. évi eredeti támogatási előirányzata 38 504,8 millió forint volt, mely az év 
közben végrehajtott kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások hatására 
78 630,0 millió forintra módosult.  
 
Kormányzati hatáskörű módosítások összesen 35 223,9 millió forinttal növelték a támogatási 
előirányzatot: 
− Előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor: 

= A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat) alapján az 
ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 23 304,8 millió forinttal, 
az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a dologi kiadások előirányzata 
2 500,0 millió forinttal nőtt. 

= A Kit. hatálybalépésével kapcsolatos 2019. évet terhelő többletkiadások, illetve a 
szabadságmegváltással összefüggő egyszeri kiadások fedezete érdekében 
8 136,2 millió forinttal, a létszámracionalizálással összefüggő egyszeri kiadások 
fedezete érdekében 278,3 millió forinttal nőtt az előirányzat. 

= Az 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján 1 921,8 millió forinttal került 
megemelésre a támogatási előirányzat a Magyar Falu Program alprogramjainak 
támogatása előirányzattal kapcsolatos lebonyolító szervi feladatok ellátása 
érdekében. 

= Az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozattal és az 1714/2019. (XII. 17.) Korm. 
határozattal összefüggésben 4,6 millió forinttal növekedett az előirányzat a 
kompenzáció és annak járulékai finanszírozásához kapcsolódóan. 

− Előirányzat-csökkenetésre az alábbiakkal összefüggésben került sor: 
= Jogszabály alapján a Kincstár – mint európai uniós mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat –
MEPAR-ral kapcsolatos feladatokat, agrártámogatásokkal kapcsolatos helyszíni 
ellenőrzési feladatokat, adatszolgáltatási feladatokat – átruházás útján is elláthatja, 
illetve a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásába szakértőként más szervezeteket 
is bevonhat.  
A feladatellátásba a fentiek szerint bevont kormányhivatalok, nemzeti park 
igazgatóságok, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsára, illetve a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére összesen 921,8 millió forint támogatás 
került átcsoportosításra a Kincstár költségvetése terhére a delegált feladatok 
fedezete érdekében az 1592/2019. (X. 16.) Korm. határozat, valamint 
az 1721/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján. 
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A fejezeti hatáskörű módosítások 4 901,3 millió forinttal növelték az előirányzatot: 
− Előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor: 

= A fejlesztéspolitikai intézményrendszer új típusú finanszírozásával 
összefüggésben a Magyar Államkincstár igazoló hatósági, valamint delegált 
közreműködő szervezeti (TOP, VEKOP, regionális fejlesztési operatív 
programok) feladatainak fedezete érdekében az Uniós fejlesztések fejezet irányító 
szervi feladatait ellátó ITM, PM és Kincstár között megkötésre került 
költségvetési megállapodás alapján 3 057,3 millió forinttal került megemelésre a 
Kincstár támogatási előirányzata. 

= PM fejezeti kezelésű előirányzatai terhére került biztosításra 
= 3000,0 millió forint a biztonságos és akadálymentes feladatellátáshoz 

nélkülözhetetlen, illetve halaszthatatlan informatikai kiadások fedezete 
érdekében, 

= 160,0 millió forint a hazai decentralizált területfejlesztési támogatási 
rendszerrel kapcsolatos feladatok és a Pest megyei fejlesztések fejezeti 
kezelésű előirányzatra vonatkozó lebonyolító szervi feladatok ellátása 
érdekében. 

= Az EMMI három fejezeti kezelésű előirányzatának (Fiatalok vezetői 
engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás, Fiatalok első sikeres 
nyelvvizsgájának támogatása, Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési 
támogatása) kezelésével összefüggő kiadások fedezete érdekében az EMMI 
fejezettől került átvételre 422,5 millió forint támogatási előirányzat. 

= A kormányhivataloktól átvett feladatok fedezete az ME, a PM, a Kincstár és az 
érintett kormányhivatalok között megkötött költségvetési megállapodások alapján 
került biztosításra az alábbiak szerint: 
= 138,7 millió forint a családtámogatási és egyéb szociális támogatásokkal 

kapcsolatos, valamint a fogyatékossági támogatás iránti eljárásokat segítő 
országos telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátásának fedezete 
érdekében, 

= 150,9 millió forint egyes egészségbiztosítási folyósítási feladatok 
ellátásának fedezete érdekében. 

= A Kincstár agrárkár-enyhítési szervként részt vesz az időjárási kockázatkezelési 
rendszer működtetésében, ezen belül a kockázatkezelési adatbázis 
működtetésében és fejlesztésében. Az AM fejezet terhére ezzel összefüggésben 
72,0 millió forint fedezet került átcsoportosításra a Kincstár részére. 

= Az európai uniós vidékfejlesztési és halászati programok előirányzatait érintő 
követelések behajtásához kapcsolódó díjak fedezete érdekében az Uniós 
fejlesztések fejezet terhére költségvetési megállapodás alapján került biztosításra 
5,0 millió forint. 

− Csökkenések az alábbiak voltak: 
= A KEF részére összesen 1 906,7 millió forint összegben került támogatás 

biztosításra az élőerős őrzés-védelmi, a takarítási és a kártevőirtási szolgáltatások, 
valamint egy állampénztári iroda üzemeltetési szolgáltatásainak fedezete 
érdekében. 

= A MEPAR működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses 
ellenőrzésével összefüggő, delegált feladatok fedezete érdekében az AM, a PM, 
az NFK és a Kincstár között megkötésre került költségvetési megállapodás 
alapján 160,0 millió forint került átcsoportosításra a Kincstár költségvetése 
terhére. 
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= A központosított irattári szolgáltatásokat igénybevevő egyes szervek iratanyagai 
hosszú távú megőrzésével és tárolásával kapcsolatos 2019. évi feladatellátás 
érdekében a BM részére 38,4 millió forint került átcsoportosításra. 

 
A támogatási előirányzat teljesítése 79 438,3 millió forint, mely 808,3 millió forinttal haladta 
meg a módosított előirányzatot. Ennek oka, hogy a költségvetési törvény 4. melléklet 
4. pontja alapján a Kincstár dologi kiadások előirányzata a pénzügyi tranzakciós illeték 
megfizetéséhez kapcsolódóan külön engedély alapján túlléphető volt. Az előirányzat-
módosítási kötelezettség nélküli keretnövelésre főként a KMA előirányzat javára történő 
utalások utáni tranzakciós illetékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében került sor. 
 
Követelés 
 
2019. év végén a követelések állománya a Kincstárban 6 928,0 millió forint, melyből 
4 070,6 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások (a beruházásokra és 
szolgáltatásokra adott előlegek) értéke, míg 2 791,6 millió forint a költségvetési évet 
követően, 65,8 millió forint a költségvetési évben esedékes követelés. 
 
A költségvetési évet követően esedékes követeléseken belül működési bevételre 
2 365,0 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközre 426,6 millió forint követelés 
került kimutatásra.  
A működési bevételhez kapcsolódó követelésnél 2 352,2 millió forint a növekedés előző 
évhez képest, mely az állampapír forgalmazás 2019. IV. negyedévi teljesítés 
számlaköveteléséhez kapcsolódik. 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök vonatkozásában az év közben nyújtott kölcsönök, 
valamint a 2019. évben határidő előtt visszatörlesztett kölcsönök együttes hatása alapján 
50,4 millió forinttal csökkentette a követelések állományát előző évhez képest. 
 
A költségvetési évben esedékes követelések vonatkozásában a követelés összege működési 
bevételekre 59,7 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközre (Kincstár saját 
munkavállalóinak nyújtott lakáskölcsön tartozásokból) 6,1 millió forint.  
A 2018. évi záró állományhoz képest a működési bevételhez kapcsolódó követelések 
összességében 320,1 millió forinttal csökkentek. Ennek meghatározó oka, hogy 2018. évben a 
tárgyévi követelések között szerepelt jelentős összegben az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt. számára kiszámlázott értékpapír forgalmazási jutalék. Ugyanezen díjak a 2019 évi. 
beszámoló időszakra vonatkozóan már a következő évi követelések között kerültek 
kimutatásra. 
 
A követelések rendezése érdekében 2019. évben két alkalommal egyenlegközlők kerültek 
postázásra. Egyeztetések eredményeképpen a jelentős késedelembe eső partnerek felszólításra 
kerültek, illetve a megfelelő jogi lépések megtörténtek.  
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Maradvány 
 
A Kincstárban 2018. évben 14 828,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 
13 591,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1 236,6 millió forint pedig szabad 
maradvány volt. A szabad maradvány befizetésre került a KMA javára. 
 
A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány vonatkozásában 

− A Kincstár intézményi költségvetésének kötelezettségvállalással terhelt 8 908,9 millió 
forint maradványából felhasználásra került 7 721,4 millió forint. A fel nem használt 
forrás − 1 187,5 millió forint − a Kincstár Hold utcai pénztárterme felújításának 
elhúzódásával függ össze. 

− A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére biztosított összeg maradványa 405,7 millió 
forint volt, melyből 333,7 millió forint került felhasználásra.  
Mind az intézményi költségvetés, mind a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 
biztosított összeg fel nem használt része befizetésre került a KMA-ba. 

− Az európai uniós projektek 2018. évi 4 276,9 millió forint összegű maradványából 
2 659,2 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó 1 617, 7 millió forint továbbra 
is a Kincstár kötelezettségvállalással terhelt maradványát képezi a hatályos 
jogszabályok alapján. 

 
A Kincstárban 2019. évben 18 622,6 millió forint maradvány keletkezett, melyből 
14 954,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, az alábbiak szerint: 

− 9 980,4 millió forint: európai uniós projektek előlegei, 
− 4 751,0 millió forint: az 1508/2019. (VIII. 23.) Korm. határozattal biztosított célzott 

forrás fel nem használt része, 
− 223,0 millió forint: kormánydöntés alapján év végén a TÉBA rendszer és az 

önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztésével, valamint az adatkapcsolatok 
kialakításával kapcsolatos feladatokra kapott forrás fel nem használt része. 

 
A szabad maradvány összege 3 668,2 millió forint, mely az alábbiakból adódott: 

− 1 376,9 millió forint: év végi többletbevétel fel nem használt része, 
− 1 187,5 millió forint: pénztárterem felújítására visszahagyott összeg nem került 

felhasználásra, 
− 1 103,8 millió forint: PM Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása elnevezésű 

fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosított összeg fel nem használt része. 
 
3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet   
 
A Kincstárban a mérlegfőösszeg 56 074,4 millió forintról 65 321,2 millió forintra nőtt 
2019. évben, míg a saját tőke vonatkozásában 11 137,7 millió forint a növekedés az előző 
időszakhoz képest. 
 
A követelések mérlegsoron 5 303,1 millió forint összegű változást egyrészt a beruházásokra 
és szolgáltatásokra adott előlegek előző évhez viszonyított jelentős összegű növekedése, 
másrészt az állampapírok forgalmazásához kapcsolódóan kiszámlázott, 2020. évben esedékes 
jutalék összege okozta.  
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A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 4 016,3 millió forinttal, a 
forgóeszközök 39,4 millió forinttal növekedtek az eszközök bruttó értékének változása, 
valamint az elszámolt értékcsökkenési leírás együttes hatását figyelembe véve. 
 
Az aktív időbeli elhatárolások összege 428,4 millió forinttal csökkent. Tartalma a 2020. év 
januárban kiállított, de a beszámoló időszakot érintő bevételek, illetve a beszámoló 
időszakban kiállított, de a következő évet érintő beérkezett szállítói számlák összege.  
 
A pénzeszközök növekedése 331,2 millió forint, mely a mérleg főösszegét tekintve nem 
jelentős mértékű. 
 
A kötelezettségek állománya összességében 1 911,8 millió forinttal csökkent az előző 
időszakhoz képest viszonyítva. Jelentős összegű változást a költségvetési évben esedékes 
szállítói kötelezettségek csökkenése okozta. A maradvány elszámolás szabályainak változása 
miatt a Kincstár a tárgyidőszak végén arra törekedett, hogy minden beérkezett szállítói 
számla, amely az aktuális költségvetési évet érintette, kifizetésre kerüljön.  
 
A passzív időbeli elhatárolások állományának oka a 2019. év december havi munkabérek és a 
munkaadókat terhelő járulékok, valamint a még el nem számolt európai uniós projektek 
előlegeinek elhatárolásba vonása. Az állomány előző évhez képest csekély mértékben (21,0 
millió forinttal) nőtt. 
 
Gazdasági társaságban való érdekeltség 
 
A Kincstár tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik a Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KINCSINFO) az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
2. melléklete alapján. A KINCSINFO tevékenységének és működésének célja a Kincstár 
feladatainak gyors, pontos és ügyfélbarát feladatellátásához az informatikai működés 
támogatása.  
 
A KINCSINFO által ellátandó feladatokat, valamint a Kincstár és a KINCSINFO közötti 
együttműködés szabályait, a Felek jogait és kötelezettségeit a Kincstár és a társaság között 
létrejött együttműködési megállapodás rögzíti. 
A KINCSINFO a Kincstár mindenkori stratégiájában, valamint informatikai stratégiájában 
foglaltaknak megfelelően hajtja végre feladatait. Ennek keretében európai uniós projektek és 
hazai finanszírozású projektek fejlesztésében, létrehozásában, kivitelezésében is szerepet 
vállal. 
 
2019. december 31-én a részesedések állományát az alábbi táblázat mutatja: 
 

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját tőke értéke 
(millió forint) 

Állami tulajdoni 
részesedés 
mértéke 

Költségvetési 
támogatás összege 

(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás célja 

KINCSINFO 291,9 100% -   - 
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Uniós feladatok  
‒ A Kincstár az alábbi KÖFOP projektekben volt kedvezményezett 2019. évben: 

= A KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „Átláthatóság a 
közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” projekt eredményeképp 
létrejövő komplex, integrált informatikai megoldások, a hozzájuk kapcsolódó 
kompetencia- és folyamatfejlesztés célja, hogy standard ügyviteli folyamatokat 
biztosítson, csökkentse a back-office adminisztrációs terheit, az információs háttér 
megteremtésével hozzájáruljon a megalapozott döntéshozáshoz, biztosítsa a 
közpénzek felhasználásának átláthatóságát minden érintett számára. 

= A KÖFOP 3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés 
menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és 
Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok 
ellátásánál” elnevezésű projektből – melyben a Kincstár konzorciumi tag – 
kerülnek finanszírozásra a Kincstár egyes igazoló hatósági és közreműködő 
szervezeti feladatai. 

= A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A 21. század 
családtámogatása és nyugdíja” elnevezésű projekt célja egy új, korszerű, az 
ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató integrált 
családtámogatási és nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, amely 
könnyen kezelhető és a jövőbeli feladatoknak megfelelően folyamatosan 
bővíthető, továbbá a jelenleg üzemelő pénzforgalmi rendszerek helyett korszerű 
és a kor követelményeinek megfelelő számlavezető rendszer bevezetése. 

= A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú, a „Hatáskör 
átcsoportosításból adódó szakrendszer integrációs feladatok” elnevezésű 
projektben a Kincstár konzorciumi tagként vesz részt, melynek alapvető célja, 
hogy az elmúlt időszak közigazgatási átszervezését, a járási hivatalok 
feladatellátását informatikai fejlesztésekkel támogassa. Az elektronikus 
ügyintézés megvalósításához, az ügyintézési folyamatok egyszerűsítéséhez, 
valamint mindezek informatikai hátterének támogatásához elengedhetetlen egy új 
integrált informatikai rendszer fejlesztése. Erre tekintettel a projekt stratégiai 
célkitűzése a szakrendszeri integráció megvalósítása, az új kormányhivatali 
hatásköri elosztáshoz történő illeszkedés, az új struktúrában történő működéshez 
szükséges informatikai rendszer-módosítások elvégzése azon rendszereknél, 
melyek az egyéb projektekben nem kerülnek kiváltásra.  

= A „Magyar Államkincstár ügyintézési térbe való integrálása” KÖFOP-1.2.2-
VEKOP-18-2018-00002 projekt célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit 
kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató Általános Hivatali Kapu 
letöltő alkalmazás fejlesztése, és a Központi Elektronikus Rendelkezési 
Nyilvántartás és Összerendelési Nyilvántartás konnektor alkalmazás fejlesztése 
Központi kormányzati szolgáltatás busz csatlakozással, valamint a szakmai 
területek által specifikált iFORM űrlapok elkészítése.  

= KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosító számú „Az önkormányzati ASP 
rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” megnevezésű 
projekt célja az önkormányzatok feladatellátását támogató ASP 
szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások 
továbbfejlesztésével és egy adattárház megvalósításával, illetve az üzemeltetési, 
támogatási feladatokat ellátó ASP Központ bővítésével, továbbfejlesztésével. 
A rendszer tartalmazza az önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyon-
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nyilvántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi feladatokat, az 
iratkezelést támogató integrált szakrendszereket, a szakrendszeri szolgáltatásokat 
összefogó és azok menedzsmentjét biztosító keretrendszert, valamint az 
ügyfélszolgálati és csatlakoztatási koordinációs feladatokat támogató 
rendszereket. Cél, hogy a szakrendszerek integrációjával megszüntethetőek 
legyenek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, csökkenthetőek 
legyenek az eljárási költségek, lerövidüljön az ügyintézési idő. 

‒ „Az EMVA kifizet ő ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó 
feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” alapvető rendeltetése, 
hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Vidékfejlesztési Programban 
előírt tevékenységek végrehajtásához szükséges kifizető ügynökségi és közbenső 
szervezeti feladatok az irányadó szabályoknak megfelelően elvégzésre kerüljenek. A 
projekt célja a Kincstár Vidékfejlesztési Program tevékenységeihez kapcsolódó kifizető 
ügynökségi intézmény- és ellenőrzési rendszer fejlesztése és működtetése, amely 
hozzájárul az ellenőrzés során folytatott kifizető ügynökségi tevékenységek folyamatos, 
magas szintű végrehajtásához.  

‒ A Kincstár az alábbi GINOP projektekben kedvezményezett, melyekkel összefüggésben 
a Kincstár fő feladata a pályázati konstrukciókból származó támogatások 
kedvezményezettek részére történő kihelyezése és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési 
feladatok ellátása. 
= A GINOP-5.1.10-18-2018-00001 azonosító számú, „Álláskeresők vállalkozóvá 

válásának támogatása” projekt, valamint a GINOP-5.2.7-18-2018-00001 
azonosító számú, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” projekt célja 
Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás 
indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők, 
illetve 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. 
A GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelők 
munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” elnevezésű konstrukció célja, hogy 
javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, és ezáltal segítse a kisgyermekes 
szülők munkába való visszatérését.  

‒ Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program vonatkozásában a Kincstár 
konzorciumi tagként vesz részt az alábbi projektekben: 
= Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat 

módszertani és információs rendszereinek megújítása” megnevezésű projekt célja, 
hogy a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat jogszabályokban 
rögzített feladatainak megvalósítását szolgáló, központilag tervezhető, 
kivitelezhető szakmai eszközök, technikák és technológiák, újítások az ágazati 
szereplők számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az ismeretek és információk 
transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel (és 
idővel) járjon.  

= Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A kora gyermekkori 
intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt célja olyan egységes 
gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora 
gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a 
továbbküldési utak pontosan szabályozottak.  

= Az EFOP-1.9.7-16-2017-00001 azonosító számú, „Kísérő szolgáltatások nyújtása 
a rászoruló személyek számára” elnevezésű projekt célja a Rászoruló 
Személyeket Támogató Operatív Program keretében elért célcsoporttagok 
számára kiegészítő személyes szolgáltatások nyújtása, hozzájárulva ezzel a 

2441



 

 

gyermekszegénység visszaszorításához, a társadalmi együttműködés 
előmozdításához, valamint a szegénység és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelemhez. 

= EFOP-1.1.1.-15-2015-00001 és VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 azonosító számú 
„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projektek célja 
a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának 
elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a 
foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók 
szemléletének formálása. A Kincstár tevékenységi körébe az informatikai 
rendszer fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok tartoznak.  
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16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
 
Törzskönyvi azonosító szám: 775355 
Honlap: http://eutaf.kormany.hu/ 
 
1. Feladatkör, tevékenység 

 
A EUTAF létrehozásáról és feladatairól az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról 
szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2010. (VI. 30.) Korm. 
rendelet) rendelkezett.  
 
A 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 3/A. §-a az Áht. 109. § (2) bekezdés c) pontjában 
meghatározott, az európai uniós és egyéb nemzetközi forrásból származó támogatásokat 
ellenőrző szervként az EUTAF-ot jelölte ki. Az EUTAF ellenőrzési jogköre kiterjed a 
kormányrendeletben meghatározott forrásokból nyújtott költségvetési támogatásokkal 
kapcsolatos ellenőrzésekre 
‒ a lebonyolításban érintett szervezeteknél, 
‒ a kedvezményezetteknél,  
‒ a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az ezekre 

kötött szerződések teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon szerződő 
felekre is, amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek vagy abban közreműködnek. 

 
Az EUTAF kiemelt feladatkörei az alábbiak: 
− Ellenőrzési hatósági feladatok ellátása a 2007-2013. közötti időszakban az ERFA, az 

Európai Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) és a Kohéziós Alap (a továbbiakban: 
KA), illetve egyes operatív programok tekintetében. 

− Audit, illetve ellenőrzési hatósági feladatok ellátása a 2014–2020. közötti programozási 
időszak tekintetében: 
= az ERFA-val, az ESZA-val, a KA-val, a Leginkább Rászoruló Személyeket 

Támogató Európai Segítségnyújtási Alappal, valamint az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alappal, 

= a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal, a Belső Biztonsági Alappal, 
=  a Duna Transznacionális Programmal, 
= az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programmal, az 

Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Programmal, az 
Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 
Programmal (továbbiakban: ETE-IPA programok), 

= a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló 
Együttműködési Programmal kapcsolatban, valamint 

= az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (továbbiakban: CEF) származó 
források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendeletben 
meghatározott ellenőrzési hatósági feladatok vonatkozásában. 

− Egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány által meghatározott 
ellenőrzési feladatai, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve 
zárónyilatkozat-kiadási feladatok ellátása, különösen 
= az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programokkal kapcsolatos 

ellenőrzések, 
= az európai területi együttműködési programokkal kapcsolatos ellenőrzések 

(Románia-Magyarország operatív program, Ausztria-Magyarország operatív 
program, Szlovénia-Magyarország operatív program), 
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= a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az EGT Finanszírozási 
Mechanizmussal kapcsolatos ellenőrzések, 

= a Svájci–Magyar Együttműködési Programmal kapcsolatos ellenőrzési feladatok, 
= az Európai Unió Szolidaritási Alapjával kapcsolatos ellenőrzési feladatok. 

 
2. Az előirányzatok alakulása 
 
A költségvetési törvény 2 056,7 millió forintban állapította meg az EUTAF 2019. évi eredeti 
kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2019. évi módosított kiadási 
előirányzata 3 275,7 millió forint volt. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 
56,3 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 116,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben az 
európai uniós és egyéb projektekhez és maradványhoz kapcsolódóan 1 046,0 millió forinttal 
emelték az intézmény költségvetését. Az EUTAF 2019. évi költségvetésének pénzügyileg 
teljesített összege 2 164,9 millió forint, azaz a módosított előirányzat 66,1 %-a.  
 
Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be: 

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 1 856,2 2 056,7 2 056,7 3 275,7 2 164,9 116,6 66,1 
  ebből:   
  személyi 
juttatás 

1 200,9 1 066,3 1 066,3 1 859,3 1 306,0 108,8 70,2 

Bevétel 1 172,4 1 372,7 1 372,7 1 440,9 1 440,9 122,9 100,0 

Támogatás 693,9 684,0 684,0 740,3 740,3 106,7 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

1 084,4 0,0 0,0 1 094,5 1 094,5 100,9 100,0 

Létszám (fő)  141** 173* 173 160 131** 92,9 81,9 
*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be: 
 

millió forintban, egy tizedessel fő 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

2 056,7 1 372,7 684,0 1 066,3 173 

Módosítások jogcímenként           

− Kormány hatáskörű módosítás 56,3 0,0 56,3 47,3 0 

Céltartalékból történő 
átcsoportosítás 
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= Kit. hatálybalépésével 
kapcsolatos egyes kiadások 
fedezete érdekében 

56,3 0,0 56,3 47,3 0 

− Fejezeti hatáskörű módosítás 116,7 116,7 0,0 95,0 0 

Bevétel 116,7 116,7 0,0 95,0 0 

− Intézményi hatáskörű módosítás  1 046,0 1 046,0 0,0 650,7 0 

Bevétel (többlet) 375,7 375,7 0,0 257,6 0 

Bevétel (korrekció) -424,2 -424,2 0,0 -130,1 0 

Maradvány 1 094,5 1 094,5 0,0 523,2 0 

Létszámmódosítás 0,0  0,0  0,0  0,0  -13 

2019. évi módosított előirányzat 3 275,7 2 535,4 740,3 1 859,3 160 

 
Létszám 
 
Az EUTAF elemi költségvetésében szereplő létszám 173 fő, a létszámkeret év végén 160 főre 
módosult kormánydöntés alapján. Az átlagos statisztikai állományi létszám 131 fő.  
 
Az egyéb programok költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű 
jogviszony keretében foglalkoztatottak összlétszáma 96 fő. 
 
Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások 2019. évi eredeti előirányzata 1 066,3 millió forint volt, mely év közben 
1 859,3 millió forintra módosult. Ebből 1 306,0 millió forint, a módosított előirányzat 
70,2 %-a realizálódott. 
 
Az előirányzat összesen 793,0 millió forinttal növekedett, ebből 
− 47,3 millió forinttal kormányzati hatáskörben a Kit. hatálybalépésével, illetve a 

szabadságmegváltással összefüggő kiadások fedezete érdekében,  
− 95,0 millió forinttal fejezeti hatáskörben a CEF projekttel kapcsolatos befolyt bevétel 

felhasználása kapcsán, 
− 650,7 millió forinttal intézményi hatáskörben, az európai uniós programokhoz 

kapcsolódó bevételek beérkezésével (127,5 millió forint) és a maradvány-
felhasználással (523,2 millió forinttal) összefüggésben. 

 
Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt: 
 
Foglalkoztatottak személyi juttatásira összesen 1 300,3 millió forint, ezen belül a rendszeres 
személyi juttatásokra 846,9 millió forint felhasználás került elszámolásra 2019. évben.  
Nem rendszeres személyi juttatásként került kifizetésre (költségtérítések, béren kívüli és 
egyéb juttatások) a munkavállalók részére 453,4 millió forint. Külső személyi juttatásként 
− a megbízási szerződés szerinti díjjal és reprezentációs költségekkel összefüggésben − 
5,7 millió forint felhasználás került elszámolásra. 2019. évben megbízási szerződéssel 
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pedagógusok biztosították az EUTAF 2018-2022-es esélyegyenlőségről szóló tervében foglalt 
munkahelyi napközi során a gyermekfelügyeletet. 
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
 
Az eredeti előirányzat 269,6 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban összesen 128,6 millió forinttal növekedett. 
2019. évben ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulás adó, az 
egészségügyi hozzájárulást, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a rehabilitációs 
hozzájárulás, valamint a táppénz hozzájárulás. 2019. évben a kifizetett munkaadói járulékok 
összege 262,3 millió forintot tett ki. 
 
Dologi kiadások  
 
A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 526,9 millió forint volt. A módosított 
előirányzat 960,6 millió forintra növekedett, mely főként az előző évi maradvány 
felhasználásának köszönhető. 
 
A teljesítés 538,9 millió forintban realizálódott. A dologi kiadások teljesítése között a 
legjelentősebb tételek: 
− a bérleti- és lízingdíjak (irodaház, parkolóhely, irattári helyiség): 173,4 millió forint,  
− a kommunikációs szolgáltatások (NISZ Zrt. által biztosított informatikai, adat és 

hangszolgáltatások összessége): 125,0 millió forint, 
− a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 64,8 millió forint, 
− áfa fizetési kötelezettség: 109,0 millió forint.  
 
Egyéb működési célú kiadások 
 
Az egyéb működési célú kiadások vonatkozásában a módosított előirányzat és a teljesítés is 
56,7 millió forint.  A teljesített kiadások összegéből 
− 54,7 millió forint a Duna Transznacionális Együttműködési Program támogatási 

szerződés szerinti előlegének PM részére történő visszautalásából, 
− 2,0 millió forint a PM Sport Club részére biztosított támogatásból, valamint európai 

uniós projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, illetve adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítéséből  

adódott. 
 
Felhalmozási költségvetés 
 
A beruházási kiadások módosított előirányzata 0,9 millió forint volt, mely teljes egészében 
felhasználásra került. A tárgyi eszköz beszerzésén túl 0,8 millió forint összegben került 
beszerzésre a KÖFOP projekt terhére elszámolt IDEA program licence.  
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Bevételek 
 
A költségvetési törvény szerint az EUTAF eredeti bevételi előirányzata 1 372,7 millió forint 
volt. Fejezeti hatáskörben 116,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat, míg az 
intézményi hatáskörű módosítások hatására 48,5 millió forinttal csökkent. Az év végére az 
előirányzat 1 440,9 millió forintra módosult. A bevételi előirányzat 100%-ban teljesült 
pénzforgalmilag. 
 
A működési célú támogatások soron 1 323,2 millió forint teljesítés került kimutatásra, mely 
az európai uniós és nemzetközi programokra kapott forrásokból származott.  
Az európai uniós, illetve KÖFOP források – 2019. évben a működési célú támogatások között 
kimutatott 1 264,9 millió forint − a személyi és működési feltételek biztosításával közvetlenül 
finanszírozzák az EUTAF egyes feladatainak ellátását. 
58,3 millió forint visszatérítendő támogatás a Duna Transznacionális Együttműködési 
Program audithatósági feladatok ellátásának előfinanszírozására került biztosításra.  
 
Működési bevételek vonatkozásában az eredeti előirányzat 1,0 millió forint, a módosított 
bevételi előirányzat 117,6 millió forint volt. A módosított előirányzat teljes egészében 
realizálódott, a többletbevétel a CEF projektek ellenőrzéséből származott. 
 
Felhalmozási célú támogatások soron 0,1 millió forint összegben teljesült bevétel tárgyi 
eszközök értékesítéséből adódóan. 
 
Támogatás 
 
Az EUTAF eredeti támogatási előirányzatát 684,0 millió forintban határozta meg a 
költségvetési törvény. 
Év közben az előirányzat kormányzati hatáskörben 56,3 millió forinttal növekedett a Kit. 
bevezetése miatti kiadások finanszírozásával összefüggésben. 
 
Követelések 
 
A követelések állománya 1,6 millió forint összegben került kimutatásra a mérlegben a 
kormányzati tisztségviselőknek nyújtott előlegekkel összefüggésben. Valamennyi követelés a 
következő év elején megtérítésre kerül. 
 
Maradvány 
 
Az EUTAF 2018. évi jóváhagyott maradványa 1 094,5 millió forint volt, mely felhasználásra 
került 2019. évben. A maradvány a projektek keretében felmerült kiadások teljesítésére, 
illetve a szállítói számlák kiegyenlítésére került felhasználásra. A felhasználással 
összefüggésben a személyi juttatások előirányzata 523,2 millió forinttal, a munkaadókat 
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 75,6 millió forinttal, a dologi 
kiadások előirányzata 495,2 millió forinttal, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 
0,5 millió forinttal került megemelésre. 
 
A 2019. évi maradvány összege 1 110,8 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt, 
az európai uniós és egyéb projektekből származó maradvány összege 1 100,3 millió forint. 
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3. Egyéb 
 
Vagyoni helyzet 
 
A mérlegfőösszeg 2018. évben 1 219,4 millió forint volt, ez 2019. év végére 1 239,0 millió 
forintra módosult, mely 19,6 millió forint emelkedést jelent.  
Eszköz oldalon a befektetett eszközökre elszámolt értékcsökkenés miatt csökkent a nettó érték 
21,4 millió forint összegben, viszont a pénzeszközök 17,9 millió forinttal, az aktív időbeli 
elhatárolások (szolgáltatásokból eredően) és az egyéb sajátos elszámolások mindösszesen 
23,1 millió forinttal emelkedtek az előző évhez képest.  
Forrás oldalon a passzív időbeli elhatárolások és − a Duna Transznacionális Együttműködési 
Programmal kapcsolatos visszatérítendő támogatásból adódóan − kötelezettségek növekedése 
tapasztalható, miközben a saját tőke esetében csökkenés determinálható.  
 
Uniós feladatok  
 
Az EUTAF tárgyévi bevételeinek jelentős része a KÖFOP, valamint az ETE-IPA programok 
keretében ellátott feladatok utófinanszírozásából, valamint a Belső Biztonsági Alap és a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap feladatainak ellátásához köthető előlegek 
folyósításából származtak. 
 
A projektek az alábbiak: 
− A KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 számú „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések 

színvonalának fenntartása” című projekt által biztosított források biztosítják az EUTAF 
közösségi jogszabályokban előírt feladatainak ellátását.  

− 2019. évben a partner ellenőrzések lefolytatása, valamint az ellenőrzési jelentések 
elkészítése érdekében csak a stratégiai referensekkel és ellenőrökkel kapcsolatos egyes 
kiadások kerültek elszámolásra: 
= Belső Biztonsági Alap (BBA-7.1.1-16-2017-00001 „Technikai Segítségnyújtás az 

Audit Hatóság működéséhez”),  
= a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA-4.1.1/4-2016-2017-00001 

„Technikai Segítségnyújtás az Audit Hatóság működéséhez”) és  
= az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (ROHU/193) 

keretein belül.  
− A Duna Transznacionális Együttműködési Program (DTP TA/03 „Az Audit Hatóság 

működése”) célja pénzügyi forrás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban a 
DTP Audit Hatósági feladatainak (partner és rendszerellenőrzések lefolytatása, valamint 
az ellenőrzési jelentések elkészítése) ellátására a DTP Technikai Segítségnyújtás 
prioritás keretének terhére.  

− Az alábbi ETE-IPA projektek keretében finanszírozott audit feladatokat külső auditor 
cég látja el. A projektek költségvetésében ennek következtében csak külső szolgáltatási 
tevékenységekhez kapcsolódóan jelenik meg forrás. A forrás biztosításának célja az 
adott program audit hatósági feladatainak fedezete, illetve a programhoz kapcsolódó 
partner ellenőrzések lefolytatása, ellenőrzési jelentések elkészítése. 
= Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SKHU/TA/10), 
= Interreg IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program (HUSRB/TA/04), 
= Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 

(HUHR/TA/04), 
= Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló 

Együttműködési Program (HU-SK-RO-UA ENI TA/02). 
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25. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti kiadási előirányzata 85 051,5 millió forint, 
módosított kiadási előirányzata 156 618,7 millió forint. 

Év közben az alábbi főbb intézkedések és jelentősebb kifizetések történtek: 

‒ A 2019. évben a következő fejezeti kezelésű előirányzatok kerültek létrehozásra: 
= NER300 projekt megvalósítása: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre 

szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek 
között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés 
címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján. 

= Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása: Az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 38. § (a) pontja alapján. 

‒ A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1343/2019. (VI. 11.) 
Korm. határozat) 6 605,1 millió forint, a Dédestapolcsány Község Önkormányzata vis 
maior pályázatának támogatásáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
és a XV. Pénzügyminisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról és új jogcímek létrehozásáról szóló 1640/2019. (XI. 14.) Korm. 
határozatban (a továbbiakban: 1640/2019. (XI. 14.) Korm. határozat) 45,0 millió forint 
előirányzat került biztosításra a Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat 
javára. 

‒ Év közben az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 62 646,8 millió 
forint összegben megtörtént. 

‒ A Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzat terhére 
= „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” pályázat alapján 8 586,8 millió forint; 
= „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén” pályázatok alapján 6 915,4 millió forint; 

= Egyéb, Pest megyei önkormányzatok részére kiírt pályázatok (óvodák, 
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények, helyi piacok fejlesztése, 
kerékpárutak létesítése, csapadékvíz-elvezetés és vállalkozói parkok kialakítása) 
alapján 7 010,5 millió forint; 

= Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása, 
eszközbeszerzéseinek támogatása pályázatok alapján 5 509,7 millió forint 
kifizetés valósult meg. 

= A 2019. évben „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak 
támogatása Pest megye területén” címmel 4 500,0 millió forint összegben és 
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében II.” címmel 2 500,0 millió forint összegben pályázat 
került kiírásra. 

‒ A Nagyvállalati beruházási támogatások előirányzat terhére 31 813,5 millió forint 
támogatás került megítélésre, nagyrészt nagyvállalatok és olyan középvállalatok 
beruházásainak megvalósítása céljából, melyek a támogatott projekt hatására, legkésőbb 
annak fizikai befejezését követő második üzleti évben nagyvállalatnak minősülnek. A 
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támogatás segítségével 126 új munkahely jön létre és összességében 78 844,7 millió 
forint értékű beruházás valósul meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett 
régióiban. 

‒ Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő 
beruházások támogatása előirányzat terhére 9 266,2 millió forint kifizetése teljesült a 
Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezéséhez szükséges 
további intézkedésekről szóló 1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
1097/2017. (III. 2.) Korm. határozat) szerinti PM-TÉR6 Beruházásszervező és 
Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a PM budai 
Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházások, felújítások 3. 
szakaszára. 

‒ A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek 
felhasználása és kezelése előirányzat terhére 7 000,0 millió forint került kifizetésre a 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésébe tartozó, egyes kiemelt gazdaságfejlesztési, 
iparpolitikai és versenyképességi célokat szolgáló tőkealapok létrehozásáról szóló 
1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1599/2016. (XI. 8.) Korm. 
határozat) 1. c) pontjában megjelölt, Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap tőkeemelése 
céljából a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére. 

‒ A 976,7 millió forint összegű, 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és 2019. 
évben meghiúsult költségvetési maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése és 152. § (2) 
bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára került 
pénzügyileg teljesítésre. 

‒ Az Ávr. 172/A. § szerinti előrejelzés vonatkozásában a PM fejezetet terhelő befizetési 
kötelezettség teljesítésére 10,1 millió forint került kifizetésre. 
 

 
A 2019. évben 76 269,5 millió forint maradvány keletkezett, melyből 44 549,4 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. 
 

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 88 396,8    85 051,5    85 051,5    156 618,7    84 496,8    95,6 54,0 
ebből 
személyi 
juttatások 

0,0 110,5 110,5 0,0 0,0 – – 

Bevétel 22 505,5    12 624,2  12 624,2    14 374,9    13 459,9    59,8 93,6 
Támogatás 65 880,6    72 427,3    72 427,3    73 380,0    78 442,0    119,1 106,9 

Költségvetési 
maradvány 

57 705,8    – – 62 646,8    62 646,8    108,6 100,0 
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  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 85 051,5   12 624,2   72 427,3   
Módosítások kedvezményezettenként -6 297,4   0,0   -6 297,4   

− saját intézménynek -6 199,0  0,0   -6 199,0   

 = meghatározott feladatra -6 199,0   0,0   -6 199,0    

− más fejezet intézménynek -13,7 0,0 -13,7 

 = meghatározott feladatra -13,7 0,0   -13,7 

− 
más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának 

-81,8   0,0   -81,8   

− 
más fejezet központi kezelésű 
előirányzatának 

-2,9   0,0   -2,9   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 77 864,6   64 397,5   7 250,1 

− más fejezettől átcsoportosítás  6 650,1 0,0   6 650,1 

− saját intézménytől átcsoportosítás  600,0 0,0   600,0 

− maradvány 62 646,8 62 646,8 0,0   

− bevétel   7 967,7 1 750,7 0,0   

2019. évi módosított előirányzat 156 618,7   77 021,7 73 380,0 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (3 db) 5 884,1 0,0      5 884,1 

− saját fejezeti kezelésű előirányzat  566,9 0,0      566,9 

− más fejezet intézménye 475,3 0,0      475,3 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 33,8 0,0      33,8 

− más fejezet központi kezelésű előirányzata 986,8 0,0      986,8 

− alapítvány 65,9    0,0      65,9 

− egyesület 45,3 0,0      45,3 

− nonprofit társaság 10 057,9 662,9 9395,0 

− gazdasági társaság 30 848,6 0,0 30 848,6 

− önkormányzat/vagy intézménye 22 896,6 0,0      22 896,6 

− magánszemély 3 572,9 0,0      3 572,9 

− köztestület 27,8 0,0 27,8 

− térségi fejlesztési tanács 355,0 240,0 115,0 

− nemzetközi szervezet 8 538,1 0,0      8 538,1 

− szövetség 141,8 0,0      141,8 
Összes kifizetés 84 496,8    902,9 83 593,9 
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2. Ágazati célelőirányzatok alcím 
 

2.5. Kárrendezési célelőirányzat  

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 3 375,5    3 590,0 3 590,0 3 627,1 3 596,9 106,6 99,2 
Támogatás 3 408,4    3 590,0    3 590,0    3 590,0 3 590,0    105,3 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

4,2    – – 37,1    37,1 883,3 100,0 

 

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 590,0   0,0   3 590,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0  0,0 0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 37,1   37,1 0,0   

− maradvány 37,1 37,1 0,0   

2019. évi módosított előirányzat 3 627,1   37,1 3 590,0 
 
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

3 590,0   0,0   3 590,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 37,1   37,1 0,0 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 37,1 37,1 0,0 0,0   0,0   

= maradvány 37,1 37,1 0,0   0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 3 627,1 37,1 3 590,0 0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 10,0 0,0      10,0 

− saját fejezeti kezelésű előirányzatra 152,0 0,0      152,0 

− más fejezet központi kezelésű 
előirányzata 

37,1    0,0      37,1 

− magánszemély 3 397,8 0,0      3 397,8 

Összes kifizetés 3 596,9 0,0      3 596,9 
 
A Kárrendezési célelőirányzattal összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja 
el. 
Ezen előirányzatról teljesítik: 
‒ a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó 

állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet alapján 
meghatározott kártérítéseket, 

‒ a gépjárműszavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti 
kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet szerinti kártérítéseket, 

‒ az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait 
megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján mindazon 
személyek megalapozott kártérítési igényét, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti 
tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga, illetve személyhez fűződő joga 
sérelmet szenvedett, 

‒ a magyar állam területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok és azok 
állományába tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott 
károk megtérítését. 

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadék fizetése és a kártérítés tőkésítése, melynek 
alapján az előirányzat Függő kár kifizetés, Járadék kifizetés és Tőkésítésre kifizetés 
jogcímeket tartalmaz. A kárrendezés célja, hogy a sérült személyek vagy halálos kimenetelű 
balesetek károsultjai (hozzátartozói) a károkozó felelősségéhez mérten, a magyar jog keretén 
belül anyagi védelemben részesüljenek. A kárrendezés az ügyfél kérelme alapján vagy 
hivatalból történik. A kifizetésekre a legtöbb esetben bírósági ítéletek, peren kívüli 
megállapodások, egyezségek, igazolások, bemutatott jövedelemigazolások, számlák alapján 
kerül sor. 
 
Év közben irányítószervi hatáskörben előirányzatosításra került az előző évi 37,1 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.  
 
2019. évben a károsultak részére 3 397,8 millió forint, a Központi Maradványelszámolási 
Alap előirányzat javára 37,1 millió forint került kifizetésre, 162,0 millió forint fejezeten belül 
került átadásra.  
 
2019. évi maradvány összege 30,2 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással 
nem terhelt. 
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2.6. Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok 

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    0,1 0,1 0,1 0,1 – 100,0 
Támogatás 0,0    0,1    0,1    0,1    0,1    – 100,0 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,1   0,0   0,1   
2019. évi módosított előirányzat 0,1   0,0   0,1 
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 0,1 0,0      0,1 

Összes kifizetés 0,1 0,0      0,1 
 
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2017. évi megszüntetésével a 
kiadások e fejezeti kezelésű előirányzaton kerültek megtervezésre. A célelőirányzattal 
összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja el. Az előirányzat az ár- és 
árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, 
amelybe Magyarország hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvíz által 
veszélyeztetett területen vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező 
természetes személyek befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények 
utáni kártalanításra.  
 
A károsultak részére 2019. évben kifizetés nem történt.  
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A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 0,1 millió forint állt 
rendelkezésre, amely fejezeten belül került átadásra.  
 
2019. évben maradvány nem keletkezett. 
 
2.7. Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez 

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 3,0    3,0 3,0 5,8 5,8 193,3 100,0 
Támogatás 3,0 3,0    3,0    2,8    2,8    93,3 100,0 

Költségvetési 
maradvány 

3,0    – – 3,0    3,0 100,0 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3,0   0,0   3,0   
Módosítások kedvezményezettenként -0,2   0,0   -0,2 

− saját intézménynek -0,2   0,0   -0,2   
  = meghatározott feladatra -0,2   0,0   -0,2   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3,0   3,0 0,0   

− maradvány 3,0   3,0 0,0   

2019. évi módosított előirányzat 5,8   3,0   2,8   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

3,0   0,0   3,0 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 2,8   3,0   -0,2 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 2,8   3,0 -0,2 0,0   0,0   
= átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-0,2 0,0 -0,2 0,0   0,0   

 = maradvány 3,0   3,0   0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 5,8   3,0   2,8 0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet központi kezelésű 
előirányzata 

1,6    0,0  1,6 

− köztestület 4,2 0,0  4,2 

Összes kifizetés 5,8 0,0  5,8 
 
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 185. § (3) bekezdése alapján 
a PM fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer 
megfelelő működéséhez.  
 
Év közben előirányzatosításra került az előző évi 3,0 millió forint maradvány, továbbá 
irányítószervi hatáskörben, fejezeten belül 0,2 millió forint forrásátcsoportosítás történt.  
 
Az előző évi maradvány terhére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara (a továbbiakban: Kamara) 
részére a 2018. évi támogatási szerződés alapján 1,4 millió forint kifizetés történt. A 
fennmaradó 1,6 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára került 
befizetésre. A Kamara közfelügyeleti feladatellátása érdekében – így különösen a 
közfelügyeleti hatóság által kezdeményezett rendkívüli minőség-ellenőrzések, fegyelmi 
eljárások lefolytatása, a közfelügyeleti rendszer ellátása, a közfelügyeleti hatóság által 
kezdeményezett vizsgálatok, áttekintések, folyamatos monitoring céljából kért 
adatszolgáltatások, a közfelügyeleti hatóság működésével összefüggő informatikai 
fejlesztések céljából – felmerült kiadások fedezetére 2,8 millió forint támogatásban részesült.  
 
2019. évben maradvány nem keletkezett. 
 
2.10. Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása 
 

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  3 000,0  3 000,0  0,0 0,0  –  –  
Támogatás 0,0  3 000,0  3 000,0  0,0  0,0  – – 
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  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 000,0   0,0   3 000,0   
Módosítások kedvezményezettenként -3 000,0   0,0   -3 000,0   

− saját intézménynek -3 000,0   0,0   -3 000,0   
  = meghatározott feladatra -3 000,0   0,0   -3 000,0   
2019. évi módosított előirányzat 0,0   0,0 0,0 

  
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

3 000,0   0,0   3 000,0 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként -3 000,0  0,0 -3 000,0 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás -3 000,0 0,0 -3 000,0 0,0   0,0   
 = átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-3 000,0 0,0 -3 000,0 0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0   
 
A Kincstárral szemben támasztott elvárás, hogy az informatikai rendszerei a mindenkori 
információtechnológiai és információbiztonsági követelményeknek teljes mértékben 
megfeleljenek.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 3 000,0 millió forint állt 
rendelkezésre, mely év közben irányítószervi hatáskörben, fejezeten belül, a Kincstár részére, 
informatikai rendszereinek fejlesztése céljából került átcsoportosításra. 
2019. évben maradvány nem keletkezett. 
 
2.11. Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések 
 

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  8 300,0  8 300,0  8 300,0 0,0  –  0,0  
Támogatás 0,0  8 300,0  8 300,0  8 300,0  8 300,0  – 100,0 
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  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 8 300,0   0,0   8 300,0   
2019. évi módosított előirányzat 8 300,0   0,0 8 300,0 

  
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

8 300,0   0,0   8 300,0 0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 8 300,0   0,0 8 300,0 0,0   0,0   
 
 
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások eredményes elvégzése érdekében 
felmerülő működési és egyszeri beruházási, fejlesztési költségek 2019. évi ütemére (ÁKR 
projekt) a költségvetési törvényben 8 300,0 millió forint került biztosításra. 
 
Az előirányzat nem került felhasználásra, így 2019. évben 8 300,0 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 
 
2.12. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 
 

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 0,0 0,0 0,1 0,1 – 100,0 
Bevétel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – 
Költségvetési 
maradvány 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 – 100,0 
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  millió forintban, egy tizedessel 

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

0,1   0,1   0,0   

− maradvány  0,1   0,1   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 0,1   0,1   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként 0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   
 =maradvány 0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− más fejezet központi kezelésű 
előirányzata 

0,1    0,0  0,1 

Összes kifizetés 0,1 0,0  0,1 
 
 
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok 
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása 
által 2017. január 1-től kibővült az online pénztárgép használatra kötelezettek köre. Az online 
kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépek beszerzéséhez 
nyújtandó támogatások eljárásrendjét, mértékét, jogosultak körét a nyugtaadási kötelezettség 
pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép 
beszerzéséhez nyújtott támogatásról szóló 39/2016. (XI. 15.) NGM rendelet határozta meg. A 
támogatások kiutalásának kérésére 2017. május 15-ig volt lehetőség. A támogatás összege 
pénztárgépenként 50 000 forint volt és egy vállalkozó legfeljebb öt pénztárgép 
megvásárlásához igényelhette.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  
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A 2018. évben befolyt 0,1 millió forint összegű bevétel 2019. évben kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványként került előirányzatosításra és pénzügyileg teljesítésre. 
 
2019. évben maradvány nem keletkezett. 
 
2.14. Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása 
 

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 0,0 0,0 56,5 56,5 – 100,0 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 56,5 56,5 – 100,0 
  

millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

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

56,5   56,5   0,0   

− bevétel  56,5   56,5   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 56,5   56,5   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként 56,5   56,5   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 56,5 56,5   0,0   0,0   0,0   
 =bevétel 56,5   56,5   0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 56,5 56,5   0,0   0,0   0,0   
 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját fejezeti kezelésű 
előirányzatra 

56,5    0,0  56,5 

Összes kifizetés 56,5 0,0  56,5 
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Az előirányzat célja az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automatákba 
beépítésre kerülő automata felügyeleti egység beszerzéséhez nyújtandó támogatás biztosítása. 
Az előirányzat által az automata felügyeleti egység beszerzéséhez és telepítéséhez 
automatánként 120 000 forint támogatás nyújtására került sor. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  
 
A 2019. évben befolyt 56,5 millió forint összegű bevétel, mely fejezeten belül az Egyéb, EU 
által nem térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat javára került átadásra.  
 
 
4. Területfejlesztési feladatok alcím 
4.1. Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

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 1 449,0  470,6   470,6   448,3  448,3  30,9  100,0  
ebből: személyi 
juttatás 

0,0   36,6   36,6   0,0   0,0   – – 

Bevétel 30,5   0,0   0,0   16,3   16,3 53,4  100,0  
Támogatás 1 278,6   470,6   470,6   403,0   403,0   31,5 100,0  
Költségvetési 
maradvány 

168,9   – – 29,0   29,0   17,2  100,0  

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 470,6   0,0   470,6   
Módosítások kedvezményezettenként -50,0   0,0   -50,0   

− saját intézménynek -50,0   0,0   -50,0   
  = meghatározott feladatra -50,0   0,0   -50,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 27,7   45,3   -17,6   

− saját fejezeti kezelésű előirányzatnak átadás -17,6   0,0   -17,6   

− maradvány 29,0   29,0   0,0   

− bevétel   16,3   16,3   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 448,3   45,3   403,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

470,6   0,0   470,6   36,6   0,0   

Módosítások jogcímenként -22,3   45,3   -67,6   -36,6   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás -22,3   45,3   -67,6   -36,6   0,0   

= átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-50,0   0,0   -50,0   -36,6   0,0   

= átadás fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-17,6   0,0   -17,6   0,0   0,0   

= maradvány 29,0   29,0   0,0   0,0   0,0   
= bevétel 16,3   16,3   0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 448,3   45,3   403,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját fejezeti kezelésű előirányzatra  13,3    0,0 13,3 

−  nonprofit társaság  80,0    0,0 80,0    

−  térségi fejlesztési tanács  355,0    240,0    115,0    
 Összes kifizetés  448,3    240,0    208,3    
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 470,6 millió forint állt 
rendelkezésre. Év közben a módosított kiadási előirányzat 448,3 millió forintra módosult, az 
alábbiak miatt:  
‒ a korábbi évek decentralizált, hazai forrásból megvalósuló területfejlesztési 

pályázatainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából az előirányzatról 50,0 
millió forint került átadásra a Kincstár részére, 

‒ 17,6 millió forint irányítószervi hatáskörben, fejezeten belül az Egyéb, EU által nem 
térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat javára került átadásra, 

‒ az előző évi költségvetési maradvány összege 29,0 millió forint volt, melynek 
előirányzatosítása megtörtént, 

‒ az előirányzat javára összesen 16,3 millió forint bevétel folyt be. 
 

Az előirányzat pénzügyi teljesítése 448,3 millió forint, melyből a legjelentősebb kiadások az 
alábbiak: 
‒ A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a 

továbbiakban: Tftv.) 16. §-a alapján a térségi fejlesztési tanácsok működéséhez 
költségvetési hozzájárulás kerül biztosításra. A 2019. évben a Balaton Fejlesztési 
Tanács 120,0 millió forint támogatásban részesült, mely hozzájárult a Balaton régió 
fejlesztésére fordítható források hatékony felhasználásához, megvalósult a nemzetközi 
és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása, a régió 
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fejlesztésével kapcsolatos információk biztosítása az érintett szervezetek számára. A 
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: TBFT) részére a 2019. évben 120,0 
millió forint került átutalásra a TBFT működtetésére, a Tftv.-ben szereplő feladatainak 
megvalósítására, a térségre vonatkozó területfejlesztési koncepciót és programot 
megalapozó feladatok ellátására. 

‒ A PM 2019. évben 80,0 millió forint támogatást biztosított a Lechner Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. részére, melyből megvalósult a 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer informatikai 
infrastruktúrájának üzemeltetése, a felhasználókezelés és támogatás, felhasználói 
tájékoztatás, a felhasználói adatbázis karbantartása, a rendszerhez kapcsolódó 
alkalmazáskonszolidáció és adatgazdálkodás. 

‒ A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács részére a Tisza-tavi Napok és a Természet 
Operaháza Tisza-tavi Fesztivál megrendezéséhez, reklámkampányra, valamint a Tisza-
tavi Tükör 2019. évi kiadásához a PM 86,0 millió forint támogatást biztosított. 

‒ Az előző évi maradvány terhére 29,0 millió forint támogatás került biztosításra a Duna-
Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács részére természetközeli 
szennyvíztisztítási mintaprojekt megvalósítására. 

 
2019. évben maradvány nem keletkezett. 
 
4.2. Decentralizált területfejlesztési programok 
 

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 22,2 0,0 0,0 29,1 25,2 113,5 86,6 
Bevétel 18,5 0,0 0,0 27,4 27,4 148,1 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

5,4 – – 1,7 1,7 31,5 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

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

29,1   29,1 0,0   

− maradvány 1,7   1,7 0,0   

− bevétel   27,4 27,4 0,0   
2019. évi módosított előirányzat 29,1   29,1 0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként 29,1   29,1   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 29,1   29,1   0,0   0,0   0,0   
 = maradvány 1,7  1,7  0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 27,4   27,4   0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 29,1   29,1   0,0   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

−  saját fejezeti kezelésű előirányzat  23,5    0,0 23,5    

− 
 más fejezet központi kezelésű 
előirányzata  

1,7    0,0 1,7    

 Összes kifizetés  25,2    0,0     22,2    
 
Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Év közben került sor az előző évi 1,7 
millió forint maradvány, továbbá a korábbi évekből származó, a területfejlesztéssel és 
fejlesztéspolitikával összefüggő feladatokat szolgáló előirányzatok terhére megítélt, de 
visszavont támogatásokból 27,4 millió forint bevétel előirányzatosítására. 
 
A Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára az előző évi 1,7 millió forint 
összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése valósult meg.  
 
A befolyt bevételből 23,5 millió forint fejezeten belül került átadásra.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évben 3,9 millió forint maradvány keletkezett, mely 
kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 

2464



 

 

4.5. Pest megyei fejlesztések  
 

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 16 975,7   25 000,0 25 000,0 54 753,8 28 777,6 169,5 52,6 
ebből: 
személyi 
juttatás 

0,0 73,9 73,9 0,0 0,0 – – 

Bevétel 12,0 0,0 0,0 19,4 19,4 161,7 100,0 
Támogatás 29 890,0 25 000,0 25 000,0 28 737,0 28 737,0 96,1 100,0  
Költségvetési 
maradvány 

13 071,1 – – 25 997,4 25 997,4 198,9 100,0  

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 25 000,0   0,0   25 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként -2 913,1   0,0   -2 913,1 

− saját intézménynek -2 913,1   0,0   -2 913,1 
  = meghatározott feladatra -2 913,1   0,0   -2 913,1 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 32 666,9   26 016,8 6 650,1 

− más fejezettől átcsoportosítás 6 650,1   0,0 6 650,1 

− maradvány 25 997,4 25 997,4 0,0   

− bevétel 19,4   19,4   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 54 753,8   26 016,8 28 737,0 

 
   

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

25 000,0   0,0   25 000,0   73,9 0,0   

Módosítások jogcímenként 29 753,8   26 016,8 3 737,0 -73,9   0,0   
- Kormány hatáskörű módosítás 6 650,1 0,0 6 650,1 0,0 0,0   
Más fejezettől átcsoportosítás 6 650,1 0,0 6 650,1 0,0 0,0   
= az 1343/2019. (VI. 11.) 

Korm. határozat alapján 
előirányzat-átcsoportosítás A 
költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet 
terhére 

6 605,1 0,0   6 605,1 0,0 0,0   
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= az 1640/2019. (XI. 14.) 
Korm. határozat alapján 
előirányzat-átcsoportosítás a 
Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet terhére 

45,0 0,0   45,0 0,0 0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás 23 103,7 26 016,8 - 2 913,1 -73,9   0,0   

= átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-2 913,1    0,0   -2 913,1 -73,9 0,0   

= maradvány 25 997,4   25 997,4 0,0   0,0   0,0   

= bevétel 19,4 19,4 0,0   0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 54 753,8   26 016,8 28 737,0 0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− 
 más fejezet központi kezelésű 
előirányzata  

482,5    0,0 482,5 

−  gazdasági társaság  5 334,8 0,0 5 334,8 

−  önkormányzat/vagy intézménye  22 785,3 0,0 22 785,3 

−  magánszemély  175,0 0,0 175,0 
 Összes kifizetés  28 777,6 0,0     28 777,6 
 
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési 
Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 
1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) 
alapján a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások 
fejlesztései a 2016-2021. közötti időszakban támogatásban részesülnek az alábbi célok 
érdekében: 
- közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és 

környezetét javító fejlesztések, 
- turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztése, 
- Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztése, 
- munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés (belterületi utak, kerékpárutak, 

alacsonyabb rendű utak fejlesztése), 
- önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, 
- települések infrastrukturális ellátottságának javítása. 
 
A költségvetési törvény a pénzügyi támogatás összegét a 2019. évben 25 000,0 millió 
forintban határozta meg. Év közben a módosított kiadási előirányzat 54 753,8 millió forintra 
módosult, az alábbiak miatt:  
‒ az 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozatban 6 605,1 millió forint, az 1640/2019. 

(XI. 14.) Korm. határozatban 45,0 millió forint előirányzat került biztosításra, 
‒ az előző évi költségvetési maradvány összege 25 997,4 millió forint volt, melynek 

előirányzatosítása megtörtént, 
‒ 2 803,1 millió forint irányítószervi hatáskörben, fejezeten belül került átadásra, 
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‒ a pályázatokkal kapcsolatos egyes végrehajtási feladatok ellátásában a Kincstár vesz 
részt, melyhez az intézmény részére a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-
2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához 
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 
1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1517/2016. (XI. 23.) Korm. 
határozat) alapján 110,0 millió forint került átcsoportosításra, 

‒ az előirányzat javára összesen a kedvezményezettek részére kifizetett támogatási 
előlegek visszafizetéséből 19,4 millió forint bevétel folyt be. 

 
Az 1517/2016. (XI. 23.) Korm. határozat szerint az előirányzat felhasználása pályázati úton 
vagy – kivételesen indokolt esetben – egyedi döntéssel lehetséges. 
 
A 2016-2018. években meghirdetett pályázatok forrása a tárgyévben az alábbiak szerint 
alakultak: 
‒ „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 

támogatása Pest megyében” 8 586,8 millió forint; 
‒ „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 

felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén II.” 6 863,4 millió forint; 

‒ „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye 
területén” 5 143,2 millió forint;  

‒ „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” 2 881,3 millió forint; 

‒ „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén 
II.” 2 611,0 millió forint; 

‒ „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén” 2 100,0 millió forint; 

‒ „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” 1 976,4 millió forint; 
‒ „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén II.” 1 757,7 millió 
forint; 

‒ „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” 1 564,2 millió forint; 

‒ „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén I.” 1 050,6 millió 
forint; 

‒ „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” 360,4 millió forint; 

‒ „Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye 
területén” 219,1 millió forint; 

‒ „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye 
területén” 109,7 millió forint. 
 

A 2019. évben „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest 
megye területén” címmel 4 500,0 millió forint összegben és „Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében II.” címmel 
2 500,0 millió forint összegben pályázat került kiírásra. 
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A 2019. évben egyedi döntés alapján az alábbi támogatások nyújtására került sor: 
‒ a Nagykáta Szakorvosi Rendelőintézet felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó 

tervezési és kivitelezési munkálatok megvalósítása céljából 973,0 millió forint, 
‒ a Pest Megyei Önkormányzata a Pest megye kompenzációs forrásának felhasználásához 

kapcsolódó feladatok, valamint befektetés-ösztönzési tevékenység céljából 50,0 millió 
forint. 

 
Az előirányzat pénzügyi teljesítése 28 777,6 millió forint, melyből a legjelentősebb kiadások 
az alábbiak: 
- a 2016. évben meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázat alapján 285,4 millió forint, 
„Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye 
területén” pályázat alapján 219,1 millió forint kifizetés valósult meg; 

- a 2017. évben meghirdetett „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén” pályázat alapján 376,0 millió forint, „Önkormányzati tulajdonú 
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében” pályázat alapján 999,8 millió forint, „Önkormányzati tulajdonú óvodai 
ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázat alapján 
1 509,7 millió forint, „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak 
támogatása Pest megye területén” pályázat alapján 3 649,7 millió forint, 
„Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye 
területén” pályázat alapján 109,7 millió kifizetés valósult meg; 

- a 2018. évben meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” pályázat alapján 6 630,0 millió forint, 
„Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye 
területén” pályázat alapján 1 640,9 millió forint, „Helyi piacok fejlesztése Pest megye 
területén” pályázat alapján 1 204,8 millió forint, „Kerékpárutak létesítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázat alapján 
1 878,9 millió forint, „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázat alapján 8 586,8 millió forint, 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén II.” pályázat alapján 
931,6 millió forint kifizetés valósult meg; 

- Pest Megye Önkormányzata részére a Pest megye kompenzációs forrásának 
felhasználásához kapcsolódó feladatok, valamint befektetés-ösztönzési tevékenység 
céljából 50,0 millió forint; 

- Nagykáta Város Önkormányzata részére a Nagykáta Szakorvosi Rendelőintézet 
felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkálatok 
megvalósítása céljából 47,7 millió forint; 

- Pomáz Város Önkormányzata részére a „Dera-patak rekonstrukciója Pomázon” című 
projekt megvalósítása céljából 175,0 millió forint kifizetés valósult meg. 

 
Fentiek alapján az előirányzaton 25 976,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 
7 238,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. 
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5. Belgazdasági feladatok 
5.7. Nagyvállalati beruházási támogatások 
 

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 20 483,8   15 000,0   15 000,0   30 133,3   18 551,0    90,6 61,6 
Bevétel 0,0 0,0 0,0 113,5 113,5 – 100,0 
Támogatás 15 010,2   15 000,0   15 000,0   15 000,0   15 000,0   99,9 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

20 493,4   – – 15 019,8   15 019,8  73,3 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 000,0   0,0   15 000,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

15 133,3   15 133,3   0,0 

− maradvány 15 019,8   15 019,8   0,0   

− bevétel 113,5   113,5   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 30 133,3   15 133,3 15 000,0 
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

15 000,0   0,0   15 000,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 15 133,3   15 133,3 0,0 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 15 133,3   15 133,3 0,0 0,0   0,0   
= maradvány 15 019,8   15 019,8 0,0   0,0   0,0   
= bevétel 113,5 113,5 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 30 133,3   15 133,3 15 000,0 0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   más fejezet központi kezelésű 
előirányzata  

266,8  0,0 266,8 

 −   gazdasági társaság  18 284,2 0,0 18 284,2 
 Összes kifizetés  18 551,0    0,0 18 551,0 
 
A Nagyvállalati beruházási támogatások (a továbbiakban: NBT) fejezeti kezelésű előirányzat 
2019. évben 15 000,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. 
 
Az NBT azon nagyvállalatok, illetve kis- és középvállalkozások beruházásaihoz nyújt vissza 
nem térítendő támogatást, melyek jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság 
növekedéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez. Az NBT keretében 2019. évben támogatás a 
Magyarországon azon saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező 
nagyvállalatok, továbbá a beruházás hatására a nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és 
középvállalkozások részére volt nyújtható, melynek fejlesztendő tevékenysége – a KSH által 
– a feldolgozóipari (TEÁOR 10-33), építőipari (TEÁOR 41-43) vagy nagy- és 
kiskereskedelmi (TEÁOR 46-47) ágak körébe sorolt ágazatok valamelyikébe esik, továbbá 
kapacitásbővítő beruházásukhoz uniós forrásból nem részesülhetnek vissza nem térítendő 
támogatásban. A minimális támogatható projektméret 100,0 millió forint volt, de emellett a 
támogatási összegnek is el kellett érnie az 50,0 millió forintot. A támogatottaknak a 
bázislétszám és a projekt következtében keletkező plusz álláshelyek fenntartási időszak alatti 
megtartására, bérköltség vállalásra, illetve létrejövő többletkapacitás működtetésére kellett 
kötelezettséget vállalniuk. Támogatás csak abban az esetben volt nyújtható, ha kimutatható 
volt, hogy a folyósított összeg a fenntartási időszak végéig az államháztartás részére megtérül. 
 
Év közben a kiadási előirányzat 30 133,3 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:  
‒ az előző évi költségvetési maradvány összege 15 019,8 millió forint volt, melynek 

előirányzatosítása megtörtént, 
‒ az előirányzat javára támogatási előleg visszafizetéséből 113,5 millió forint bevétel 

folyt be. 
 

A 2019. év során 36 nagyvállalat részére összességében 31 813,5 millió forint támogatás 
került megítélésre. 2019. évben az átlagos támogatott projektméret mintegy 2 190,1 millió 
forint volt, a közel 883,7 millió forint átlagos támogatás mellett. A támogatások segítségével 
126 új munkahely jön létre és összességében 78 844,7 millió forint értékű beruházás valósul 
meg, jellemzően Magyarország kevésbé fejlett régióiban. A forráskihelyezés 
kiegyenlítettségét mutatja, hogy szinte minden megyében akadt olyan cég, amely a 
beruházásához támogatást nyert el. 
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A 2019. évben összesen 18 551,0 millió forint kifizetés történt, melyből 
‒ a kedvezményezettek részére, a 2016-2019. években megkötött támogatási szerződések 

terhére 18 284,2 millió forint,  
‒ a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára 266,8 millió forint teljesült. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 11 582,3 millió forint maradvány keletkezett, mely teljes 
egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
kifizetésére a beruházások megvalósítását követően, várhatóan 2020. évben kerül sor.  
 
7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
7.2. Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 
 

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 437,1 459,9 459,9 394,4 394,0 90,1 99,9 
Támogatás 411,8 459,9 459,9 275,1 275,1 66,8 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

144,6 – – 119,3 119,3 82,5 100,0 

 

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 459,9   0,0   459,9   
Módosítások kedvezményezettenként -131,2   0,0   -131,2   

− saját intézménynek -110,0 0,0   -110,0 

      = meghatározott feladatra -110,0 0,0   -110,0 

− más fejezet intézménynek -13,7 0,0   -13,7 

      = meghatározott feladatra -13,7 0,0   -13,7 
− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -7,5 0,0   -7,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 65,7   119,3   -53,6 
− saját fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának átadás 

-53,6 0,0   -53,6 

− maradvány 119,3   119,3 0,0   
2019. évi módosított előirányzat 394,4 119,3 275,1 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

459,9   0,0   459,9 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként -65,5   119,3 -184,8 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás -65,5   119,3 -184,8 0,0   0,0   

= KSH fejezet intézménye 
javára történő átcsoportosítás 

-13,7 0,0   -13,7 0,0   0,0   

= Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata javára történő 
átcsoportosítás 

-7,5 0,0   -7,5 0,0   0,0   

= átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-110,0 0,0   -110,0 0,0   0,0   

= átadás fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-53,6 0,0   -53,6 0,0   0,0   

= maradvány 119,3 119,3 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 394,4 119,3 275,1 0,0   0,0   
 

 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   más fejezet intézménye  15,6   0,0 15,6 

 −   más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata  33,8   0,0 33,8 

 −   más fejezet központi kezelésű előirányzata  14,6   0,0 14,6 

 −   nemzetközi szervezet  195,5     0,0 195,5 

 −   szövetség  134,5  0,0 134,5 
 Összes kifizetés  394,0 0,0     394,0 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat a tárca és az irányítása alá tartozó intézmények nemzetközi 
szervezetekben betöltött tagságához kapcsolódó tagdíjfizetési, hozzájárulási 
kötelezettségeinek finanszírozásául, továbbá egyes nemzetközi szervezetekben való 
tagdíjfizetési kötelezettségek, nemzetközi szervezetekben, szakmai rendezvényeken való 
részvétel támogatására szolgál.  
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 459,9 millió forint volt. 
Év közben előirányzatosításra került az előző évi 119,3 millió forint maradvány, továbbá 
184,8 millió forint forrásátcsoportosítás történt, melyből 
‒ 13,7 millió forint a KSH javára, a PM és a KSH között létrejött megállapodás alapján, 
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‒ 7,5 millió forint a Statútum alapján, a turizmusért való felelősségi körbe tartozó 
Kiállítások Nemzetközi Irodájával összefüggő feladatok átadásához kapcsolódóan a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet javára, 

‒ 163,6 millió forint irányítószervi hatáskörben, fejezeten belül.  
 
A nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz kapcsolódóan a 2019. évben összesen 195,5 
millió forint kifizetése történt meg, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: 
‒ Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) részére 163,5 millió forint, 
‒ Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) részére 19,2 millió forint. 
 
Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteinek szakmai programjainak megvalósítása 
céljából, az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteiben betöltött 
tagság után esedékes tagdíjfizetési kötelezettségekre, és a nemzetközi részvétellel lefolytatott, 
ágazati jelentőségű szakmai rendezvényeken való részvétel támogatására a 2019. évben 134,5 
millió forint került kifizetésre. 
 
2019. évben a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára 4,5 millió forint, a 
PM fejezetet terhelő befizetési kötelezettség teljesítésére 10,1 millió forint kifizetés történt.  
 
Az előirányzaton 0,4 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem 
terhelt. 
 
7.3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek 
felhasználása és kezelése 
 

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 18 000,0   12 569,5 12 569,5   33 771,0   7 133,4    39,6 21,1 
Bevétel 17 958,6  12 569,5 12 569,5   12 569,5   11 654,5   64,9 92,7 
Költségvetési 
maradvány 

21 242,9  – – 21 201,5 21 201,5  99,8 100,0 

 

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 12 569,5   12 569,5   0,0   

Módosítások kedvezményezettenként 21 201,5 21 201,5   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

21 201,5 21 201,5 0,0   

− maradvány 21 201,5 21 201,5 0,0   
2019. évi módosított előirányzat 33 771,0 33 771,0 0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

12 569,5   12 569,5   0,0 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 21 201,5 21 201,5 0,0 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 21 201,5 21 201,5 0,0 0,0   0,0   

 = maradvány 21 201,5 21 201,5 0,0 0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 33 771,0 33 771,0 0,0   0,0   0,0   
  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   gazdasági társaság  7 133,4     0,0 7 133,4 
 Összes kifizetés  7 133,4 0,0     7 133,4 
 
A Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. 
határozatban és az 1599/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban a Kormány által meghatározásra 
kerültek a 2007-2013. évek közötti operatív programokból visszaforgó pénzeszközök 
felhasználásának fő irányvonalai.  
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 12 569,5 millió forint eredeti kiadási-bevételi 
előirányzattal rendelkezett. Év közben került sor az előző évi 21 201,5 millió forint 
maradvány előirányzatosítására. 
 
A kockázati tőkebefektetések speciális jellegére tekintettel a visszaforgó források 915,0 millió 
forinttal maradtak el a tervezett bevételtől. 
 
A 2019. évben rendelkezésre álló előirányzat terhére 7 000,0 millió forint – a Nemzeti 
Tőzsdefejlesztési Alap tőkeemelése céljából – a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. javára és 
133,4 millió forint a „BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” című 
projekthez a Budapesti Értéktőzsde részére került kifizetésre. 
 
Az előirányzaton 25 722,6 millió forint maradvány keletkezett, amely az Ávr. 151. § (1) 
bekezdése alapján kötelezettségvállalással terhelt és felhasználása a 2020. évben várható. 
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7.4. Nemzetgazdasági programok 
 
 

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 51,6 131,7 131,7 104,6 104,3 202,1 99,7 
Bevétel 6,6 0,0 0,0 6,6 6,6 100,0 100,0 
Támogatás 98,0 131,7 131,7 37,5 37,5 38,3 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

7,5 – – 60,5 60,5 806,7 100,0 

 

 

  millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 131,7   0,0   131,7   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0  0,0   0,0  
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -27,1   67,1 -94,2 
− saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának 
átadás 

-94,2 0,0   -94,2 

− maradvány 60,5 60,5 0,0   

− bevétel   6,6   6,6   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 104,6   67,1 37,5 
 
 
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

131,7   0,0   131,7   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként -27,1   67,1 -94,2 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás -27,1   67,1   -94,2 0,0   0,0   

= átadás fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzatnak 

-94,2 0,0   -94,2 0,0   0,0   

 = maradvány 60,5 60,5 0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 6,6   6,6   0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 104,6   67,1   37,5   0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját fejezeti kezelésű előirányzata  4,3    0,0  4,3 

 −   más fejezet intézménye  10,7    0,0  10,7 

 −   más fejezet központi kezelésű 
előirányzata  

18,0    0,0  18,0 

 −   alapítvány  25,0 0,0  25,0 

 −   egyesület  14,0    0,0  14,0 

 −   nonprofit társaság  5,5 0,0  5,5 

 −   gazdasági társaság  17,0 0,0  17,0 

 −   önkormányzat/vagy intézménye  9,8 0,0  9,8 
Összes kifizetés  104,3    0,0  104,3 
 
Az előirányzat a miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához, gazdaságpolitikai 
szakmai célok, programok támogatásához használható fel. 
 
A Nemzetgazdasági programok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi 131,7 millió forint 
összegű eredeti előirányzata az alábbiak szerint módosult év közben: 
‒ Megtörtént a 2018. évi 60,5 millió forint összegű költségvetési maradvány 

előirányzatosítása. 
‒ Irányítószervi hatáskörben, fejezeten belül 94,2 millió forint az Egyéb, EU által nem 

térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat javára került átadásra.  
‒ Az év közben támogatási szerződések elszámolása alapján visszautalt 6,6 millió forint 

összegű bevétel előirányzatosításra került. 
 
Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 104,6 millió forint összegre módosult, 
melyből 42,0 millió forinttal a pénzügyi tudatosság fejlesztése, 40,0 millió forinttal egyéb 
gazdaságpolitikai szakmai célok kerültek finanszírozásra. A Központi Maradványelszámolási 
Alap előirányzat javára 18,0 millió forint, az Egyéb, EU által nem térített kiadások fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 4,3 millió forint kifizetés történt.  

 
Az előirányzaton 0,3 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem 
terhelt. 
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7.7. Fejezeti általános tartalék 
 

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 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 –  –  
Támogatás 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 –  –  
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0   0,0   200,0 
Módosítások kedvezményezettenként -200,0 0,0   -200,0 

− saját intézménynek -125,7 0,0   -125,7 
  = meghatározott feladatra -125,7 0,0   -125,7 

− más fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzatának 

-74,3   0,0   -74,3 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

200,0   0,0   200,0 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként -200,0 0,0   -200,0 0,0   0,0   

- Fejezeti hatáskörű módosítás -200,0   0,0   -200,0 0,0   0,0   

= ITM fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata javára történő 
átcsoportosítás 

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

= AM fejezet fejezeti kezelésű 
előirányzata javára történő 
átcsoportosítás 

-1,5 0,0   -1,5 0,0   0,0   

 = EMMI fejezet fejezeti 
kezelésű előirányzata javára 
történő átcsoportosítás 

-63,3 0,0   -63,3 0,0   0,0   

 = átadás fejezeten belül 
intézménynek 

-125,7 0,0   -125,7 0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Az előirányzat a költségvetési év során felmerülő, az év közben előre nem látható feladatok 
kiadásainak fedezetére, eseti kötelezettségek teljesítésére és egyéb állami feladatok 
ellátásának finanszírozására szolgál. 
A Fejezeti általános tartalék 2019. évben 200,0 millió forint eredeti előirányzattal 
rendelkezett, melynek terhére év közben az alábbi előirányzat-átcsoportosítások történtek: 
‒ 9,5 millió forint az ITM részére; 
‒ 1,5 millió forint az AM részére; 
‒ 63,3 millió forint az EMMI részére; 
‒ 125,7 millió forint PM fejezeten belül. 
Ennek megfelelően a fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben maradvány nem keletkezett. 
 
 
7.8. Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő 
beruházások támogatása 
 

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 13 866,8   13 800,0   13 800,0   13 910,0   9 266,2   66,8 66,6 
Bevétel 0,0   0,0 0,0   110,0   110,0 – 100,0 
Támogatás 13 866,8   13 800,0   13 800,0   13 800,0 13 800,0   99,5 100,0 
 
 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 13 800,0   0,0   13 800,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0 0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 110,0   110,0   0,0   

− bevétel 110,0  110,0   0,0 
2019. évi módosított előirányzat 13 910,0   110,0   13 800,0   
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

13 800,0   0,0   13 800,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 110,0   110,0   0,0 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 110,0   110,0   0,0 0,0   0,0   

= bevétel 110,0   110,0   0,0 0,0   0,0   

2019. évi módosított 
előirányzat 

13 910,0 110,0   13 800,0 0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   nonprofit társaság  9 266,2 390,6 8 875,6 
Összes kifizetés  9 266,2    390,6 8 875,6 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben 13 800,0 millió forint összegű eredeti 
előirányzattal rendelkezett, év közben a támogatási szerződés elszámolása alapján visszautalt 
110,0 millió forint összegű bevétel került előirányzatosításra. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 9 266,2 millió forint összegben támogatási szerződés 
került megkötésre a Budapest, I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanberuházás 
II. ütemének finanszírozása érdekében. A támogatási szerződés alapján 2019. évben az összeg 
pénzügyi teljesítése megtörtént. 
 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben 4 643,8 millió forint 
maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
9. Munkaerőpiaci és képzési feladatok 
9.1. Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 
 

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 272,3  272,3  272,3  279,8 279,8  102,8 100,0  
Bevétel 2,1  0,0  0,0  5,4 5,4 257,1 100,0 
Támogatás 272,3  272,3  272,3  272,3  272,3  100,0  100,0  
Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 2,1  2,1  – 100,0  

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 272,3   0,0   272,3   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

7,5   7,5 0,0   

− maradvány 2,1   2,1   0,0   

− bevétel 5,4   5,4 0,0   
2019. évi módosított előirányzat 279,8 7,5   272,3   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

272,3   0,0   272,3   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 7,5  7,5   0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 7,5 7,5   0,0   0,0   0,0   
= maradvány 2,1   2,1 0,0   0,0   0,0   
= bevétel 5,4   5,4 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 279,8 7,5   272,3   0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   más fejezet központi kezelésű 
előirányzata  

2,1    0,0  2,1 

−   nonprofit társaság  277,7    272,3    5,4  
 Összes kifizetés  279,8 272,3    7,5 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA) – 100%-ban a magyar állam tulajdonát 
képező társaság – 2019. évi működésének támogatása, a kezelt programok végrehajtásának 
megvalósításához szükséges kiadások finanszírozása. 
 
Az OFA tevékenysége elősegíti a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, innovatív 
foglalkoztatási formák támogatását, foglalkoztatási célú intézményfejlesztési és 
esélyegyenlőségi programok és projektek megvalósítását. Az OFA közreműködésével 
valósulnak meg hazai forrásból finanszírozott támogatási programok és uniós forrásból 
finanszírozott projektek, amelyek az alábbiak: 
‒ „Diplomamentő II.” program, 
‒ „Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” program, 
‒ „Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása” program keretében a képzések és 

bemeneti feltételeinek megvalósítása program, 
‒ ,,Azonnal cselekszünk” program, 
‒ GINOP-5.1.2. „Társadalmi vállalkozások ösztönzése” projekt, 
‒ „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetekkel” projekt, 
‒ „Lépj a piacra” program, 
‒ „Aktív piaci kivezetés” program, 
‒ „Informatikai Fejlesztői Karrier Start” program, 
‒ „Munkaerő-piaci változások segítése” program, 
‒ GINOP-5.3.6. ,,Vállalati állásfeltárás és a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése” 

projekt, 
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‒ „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program, 
‒ „Tranzit Monitor” program, 
‒ „Munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási osztályok 

átalakításával” program, 
‒ „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára” program, 
‒ „Gépjárművezető képzés munkaviszonyban állók számára II.” program, 
‒ „Karrier Híd Program a munkaerőpiaci átmenetek kezelésére a Közép-Magyarországi 

régióban” program, 
‒ „Vállalkozó Start” program, 
‒ „Felelős humánerőforrás gazdálkodás kialakításának és megerősítésének támogatása a 

hazai munkáltatók körében” program, 
‒ „Út a jövőbe” program, 
‒ „Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók növelése a felnőttképzés finomhangolásával” 

program, 
‒ „Nyugdíjas foglalkoztatási formák támogatása, elősegítése” program, 
‒ Foglalkoztatást elősegítő, támogatásokat kezelő komplex informatikai fejlesztési 

program,  
‒ EFOP 3.9.2.16-2017-0001. Enying program, 
‒ EFOP 3.9.2.16-2017-0002. Sárbogárd program, 
‒ EFOP 3.9.2.16-2017-0018. Kisbér program, 
‒ EFOP 3.9.2.16-2017-0020. Komárom program. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 272,3 millió forint állt 
rendelkezésre. Év közben a módosított kiadási előirányzat 279,8 millió forintra módosult, az 
alábbiak miatt:  
‒ az előző évi költségvetési maradvány összege 2,1 millió forint volt, melynek 

előirányzatosítása megtörtént, 
‒ az előirányzat javára az előző évi támogatási szerződés elszámolása alapján visszautalt 

5,4 millió forint bevétel folyt be. 
 
A tárgyévben az OFA működésére támogatási szerződés alapján 277,7 millió forint, a 
Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára az előző évi 2,1 millió forint 
összegű maradvány kifizetése valósult meg.  

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évben fentiek alapján maradvány nem keletkezett.  
 
 
9.2. Munkavédelmi célú támogatás 

 

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 0,0 0,0 5,0 0,0 – 0,0 
Költségvetési 
maradvány 

5,0 – – 5,0 5,0 100,0  100,0 
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  millió forintban, egy tizedessel 

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

5,0   5,0   0,0   

− maradvány 5,0   5,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 5,0   5,0   0,0   
 
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

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

Módosítások jogcímenként 5,0 5,0 0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 5,0   5,0   0,0   0,0   0,0   
 = maradvány 5,0   5,0   0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 5,0   5,0   0,0   0,0   0,0   
 
 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, 
valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. 
rendelet alapján a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) 2014. december 31. 
napján jogutód nélkül megszűnt és e rendelet alapján 2015. január 1. napjától magánjogi 
jogait és kötelezettségeit a PM-nek kell gyakorolnia és teljesítenie. Mindezek alapján az 
NMH-ba beolvadt Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség által 2011-2012. 
évben – pályázat útján, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
támogatása érdekében – kötött szerződések kifizetése e fejezeti kezelésű előirányzatról kerül 
teljesítésre. 
 
 
A Munkavédelmi célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben eredeti 
előirányzattal nem rendelkezett.  
A 2018. évi 5,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a fejezeti kezelésű 
előirányzaton előirányzatosításra került, felhasználására 2019. évben nem került sor. 
 
 
Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton 5,0 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány keletkezett. 
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11. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 
11.1. Uniós programok árfolyam-különbözete 
 

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 2 381,0 200,0 200,0 756,8 5 818,8 244,4 768,9 
Bevétel 2 188,4 0,0 0,0 556,8 556,8 25,4 100,0 

Támogatás 192,6 200,0 200,0 200,0 5 262,0 2 732,1 2 631,0 
 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0   0,0   200,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

556,8   556,8 0,0   

− bevétel   556,8 556,8 0,0   
2019. évi módosított előirányzat 756,8 556,8 200,0   
 
 

   
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

200,0   0,0   200,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 556,8   556,8 0,0   0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 556,8 556,8 0,0 0,0   0,0   
= bevétel 556,8 556,8 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 756,8 556,8 200,0 0,0   0,0   
 
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény (1 db)  5 815,1 0,0 5 815,1 

−  saját fejezeti kezelésű előirányzat  3,7 0,0  3,7 
 Összes kifizetés  5 818,8 0,0     5 818,8 
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Az előirányzatból kizárólag az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap támogatások 
elszámolásából adódó árfolyamveszteség finanszírozható. Az előirányzat bevétele az 
árfolyamnyereség. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az 
előirányzattól.  
Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 200,0 millió forint volt. Év 
közben az előirányzat javára 556,8 millió forint árfolyamnyereség folyt be, így a módosított 
kiadási előirányzat 756,8 millió forintra módosult.  
 
Az előirányzat céljainak megvalósításához az előirányzat javára 5 062,0 millió forint 
előirányzat-módosítási kötelezettség nélküli túllépés került jóváhagyásra, amely teljes 
egészében lehívásra került az előirányzatot terhelő 5 815,1 millió forint árfolyamveszteség 
megtérítésére.  
Év közben az előirányzat javára befolyt 556,8 millió forint árfolyamnyereségből 553,1 millió 
forint az árfolyamveszteség megtérítésére, 3,7 millió forint az Egyéb, EU által nem térített 
kiadások fejezeti kezelésű előirányzat javára került kifizetésre. 
 
Az előirányzaton 2019. évben maradvány nem keletkezett.  
 
11.2. Egyéb, EU által nem térített kiadások 
 

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 7 681,8 500,0 500,0 8 264,3 8 260,1 107,5 99,9 
Bevétel 2 227,2 0,0 0,0 777,2 777,2 34,9 100,0 

Támogatás 507,6 500,0 500,0 1 265,4 1 265,4 249,3 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 4,7 4,7 – 100,0 

 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 500,0   0,0   500,0   
Módosítások kedvezményezettenként 0,0   0,0   0,0   
Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

7 764,3   781,9 765,4 

− saját intézménytől átcsoportosítás 600,0 0,0 600,0   

− 
saját fejezeti kezelésű előirányzatról 
átcsoportosítás 

165,4 0,0 165,4 

− maradvány   4,7 4,7 0,0   

− bevétel   6 994,2 777,2 0,0   
2019. évi módosított előirányzat 8 264,3 781,9 1 265,4 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

500,0   0,0   500,0   0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 7 764,3   781,9 765,4 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 7 764,3 781,9 765,4 0,0   0,0   
= átvétel fejezeten belül 

intézménytől 
600,0 0,0 600,0 0,0   0,0   

= átvétel fejezeten belül fejezeti 
kezelésű előirányzattól 

165,4 0,0 165,4 0,0   0,0   

= maradvány 4,7 4,7 0,0   0,0   0,0   
= bevétel 6 994,2   777,2 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 8 264,3 781,9 1 265,4 0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

−  saját intézmény (1 db) 0,5 0,0  0,5 

−  gazdasági társaság 15,6 0,0  15,6 

−  magánszemély  0,1 0,0  0,1 

−  nemzetközi szervezet 8 243,9 0,0  8 243,9 
 Összes kifizetés  8 260,1 0,0     8 260,1 
 
Az előirányzat az EU általi pénzügyi kizárásokra és az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. 
rendeletben meghatározott, az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság 
általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon részére használható 
fel, amely a végrehajtás során nem térült meg, továbbá a hitelezői nyilvántartásba vételi díjak 
és végrehajtási költségek megelőlegezésére. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával 
túlléphető. 
 
Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 500,0 millió forint volt. Év 
közben  
‒ a PM igazgatás terhére 600,0 millió forint, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 165,4 

millió forint került átcsoportosításra,  
‒ az előirányzat javára 777,2 millió forint többletbevétel folyt be, 
‒ az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 4,7 millió forint összegben 

megtörtént, 
‒ 8 082,8 millió forint államháztartáson belüli megelőlegezés történt a Kincstári Egységes 

Számláról (a továbbiakban: KESZ). 
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Így a módosított kiadási előirányzat 8 264,3 millió forint és a finanszírozási kiadás 1 865,8 
millió forint, amelyből 8 260,1 millió forint kifizetés és 1 865,2 millió forint KESZ-ről 
korábban megelőlegezett forrás visszafizetése valósult meg. 

Az előirányzaton 2019. évben 4,8 millió forint maradvány keletkezett, melyből 4,2 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 
 
20.2. Európai Területi Együttműködés (2014-2020) 
20.2.1. Duna Transznacionális Program 
 

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 2 173,2 600,0 600,0 646,1 646,1 29,7 100,0 
Bevétel 19,7 54,7 54,7 94,1 94,1 477,7 100,0 
Támogatás 412,9 545,3 545,3 545,1 545,1 132,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

1 747,5 – – 6,9 6,9 0,4 100,0 

  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 600,0   54,7   545,3   
Módosítások kedvezményezettenként -0,2   0,0   -0,2   

− más fejezet központi kezelésű 
előirányzatának 

-0,2   0,0 -0,2   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 46,3   46,3  0,0 

− maradvány 6,9 6,9 0,0   

− bevétel   39,4   39,4   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 646,1   101,0   545,1   
 
   

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

600,0   54,7 545,3 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 46,1 46,3 0,0 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 46,1 46,3 0,0 0,0   0,0   
 = Áht. 86. § (6) bekezdés 
szerinti előirányzat törlés 

-0,2 0,0 -0,2   0,0   0,0   

 = maradvány 6,9 6,9 0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 39,4 39,4 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 646,1 101,0 545,1 0,0   0,0   
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény (1 db)  58,3 0,0 58,3 

 −   saját fejezeti kezelésű előirányzatra  136,9 0,0 136,9 

 −   más fejezet intézménye  170,6 0,0 170,6 

 −   más fejezet központi kezelésű 
előirányzata 

6,9 0,0 6,9 

 −   alapítvány  8,0 0,0 8,0 

 −   egyesület  9,1 0,0     9,1 

 −   nonprofit társaság  159,0    0,0 159,0    

 −   gazdasági társaság  10,7 0,0 10,7 

 −   önkormányzat/vagy intézménye  21,7 0,0 21,7 

 −   nemzetközi szervezet  64,5    0,0 64,5    

 −   szövetség  0,4 0,0 0,4 
 Összes kifizetés  646,1 0,0     646,1    
 
Az Európai Területi Együttműködési (a továbbiakban: ETE) programok célkitűzése keretében 
a tagállamok közösen határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési 
programokat valósítanak meg. 
 
A Duna Transznacionális Program tizennégy ország (Ausztria, Csehország, Szlovákia, 
Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Románia, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, 
Moldávia, Szerbia, Montenegró, valamint nem teljes területtel Németország és Ukrajna) 
részvételével valósul meg. A program keretében az alábbi szakpolitikai területeken kerülnek 
együttműködési projektek kidolgozásra:  
‒ Innovatív és társadalmilag felelős Duna Régió,  
‒ A környezetért és kultúráért felelős Duna Régió,  
‒ A jobb összekapcsolt és energiatudatos Duna Régió, 
‒ Jól kormányzott Duna Régió. 
 
A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzata 600,0 millió forint volt, mely 
646,1 millió forintra módosult az alábbiak miatt: 
‒ év közben előirányzatosításra került az előző évi 6,9 millió forint maradvány,  
‒ a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: 

Széchenyi Programiroda) 2018. évi támogatás elszámolásából, illetve a Duna 
Transznacionális Program pályázatán nyertes Kedvezményezettek hazai 
társfinanszírozáshoz, uniós forrás megelőlegezéséhez kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettség által befolyt 39,4 millió forint előirányzatosítása megtörtént, 

‒ év végén 0,2 millió forint összegű előirányzat az Áht. 86. § (6) bekezdése alapján 
törlésre került.  

 
Az előirányzat teljesítése 646,1 millió forintban realizálódott, az alábbiak szerint: 
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- A Duna Transznacionális Program Monitoring Bizottsága az első pályázati felhívás 
kapcsán 2016. őszén hozott támogatói döntést, a második esetén pedig 2018. 
márciusában. A támogatásra érdemesnek ítélt 76 projekt 93 hazai projektrészt 
tartalmazott. 2018. júliusában kerültek kiválasztásra a Seed Money Facility (Indulótőke 
támogatási rendszer) felhívás pályázatai, a 19 támogatást nyert projekt 9 hazai 
projektrészt tartalmazott. E sikeres pályázatok hazai társfinanszírozásainak és az uniós 
forrás 30%-os megelőlegezéseinek a kifizetései a 2019. évben is folytatódtak, mely 
összesen 251,6 millió forintban realizálódott. 

- A Duna Transznacionális Program magyar hozzájárulásának a kifizetése 64,0 millió 
forint volt. 

- A Duna Transznacionális Programhoz kapcsolódó ellenőrzési hatósági feladatok 
finanszírozására az előirányzatról 58,3 millió forint került biztosításra az EUTAF 
részére.  

- Az uniós előirányzat közreműködői feladatainak ellátására 128,3 millió forint 
támogatást biztosított a tárca a Széchenyi Programiroda részére. 

- A 2019. évben befolyt bevétel és a fel nem használt támogatás 137,0 millió forint 
összegben fejezeten belül fejezeti kezelésű előirányzat javára került átutalásra. 

- A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 6,9 millió forint maradvány a Központi 
Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került. 

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
20.2.2. Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program 
 

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 656,8 606,9 606,9 731,9 731,9 111,4 100,0 
Bevétel 19,5 0,0 0,0 15,8 15,8 81,0 100,0 
Támogatás 323,9 606,9 606,9 605,3 605,3 186,9 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

424,2 – – 110,8 110,8 26,1 100,0 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 606,9  0,0   606,9   
Módosítások kedvezményezettenként -1,6   0,0   -1,6   

− más fejezet központi kezelésű 
előirányzatának 

-1,6   0,0 -1,6   

Egyéb előirányzat-változások 
jogcímenként 

126,6   126,6 0,0   

− maradvány 110,8 110,8 0,0   

− bevétel   15,8 15,8 0,0   
2019. évi módosított előirányzat 731,9 126,6 605,3 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

606,9   0,0   606,9 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 125,0 126,6 -1,6 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 125,0 126,6 -1,6 0,0   0,0   
= Áht. 86. § (6) bekezdés 

szerinti előirányzat törlés 
-1,6 0,0 -1,6 0,0   0,0   

= maradvány 110,8 110,8 0,0   0,0   0,0   
= bevétel 15,8 15,8 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 731,9 126,6 605,3 0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját fejezeti kezelésű előirányzatra 106,3 0,0 106,3 

 −   más fejezet intézménye  187,7 0,0 187,7 

 −   más fejezet központi kezelésű 
előirányzata 

110,8 0,0 110,8 

 −   alapítvány  32,9 0,0     32,9 

 −   egyesület 0,0 0,0     0,0 

 −   nonprofit társaság  164,3    0,0 164,3 

 −   gazdasági társaság  52,9 0,0 52,9 

 −   önkormányzat/vagy intézménye  50,3 0,0 50,3 

 −   köztestület  10,9    0,0 10,9 

 −   nemzetközi szervezet  15,8    0,0 15,8 
 Összes kifizetés  731,9 0,0     731,9 
 
Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. 
A Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program kilenc országra (Lengyelország, 
Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Németország és 
Olaszország nem teljes területével) terjed ki. 
A program keretében az alábbi prioritások mentén nyílik lehetőség projektek kidolgozására: 
‒ Innovációs együttműködés Közép-Európa még inkább versenyképessé tétele érdekében, 
‒ Együttműködés az alacsony széndioxid-kibocsátású közép-európai stratégiák 

kidolgozása érdekében, 
‒ Együttműködés a természeti és kulturális erőforrások terén a közép-európai fenntartható 

növekedés érdekében, 
‒ Együttműködés a közlekedésben a Közép-Európa jobb csatlakozásai érdekében. 
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Az előirányzat 606,9 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. Év közben megtörtént a 
110,8 millió forint költségvetési maradvány és a Széchenyi Programiroda előző évi 
támogatásából és egyes Kedvezményezettek projekt összköltségének csökkenéséből adódó 
összesen 15,8 millió forint összegű visszafizetés előirányzatosítása, illetve év végén 1,6 millió 
forint összegű előirányzat az Áht. 86. § (6) bekezdése alapján törlésre került, így a kiadási 
előirányzat 731,9 millió forintra módosult. 
 
 
Az előirányzat terhére 731,9 millió forint kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint: 
 
 
Az Interreg CENTRAL EUROPE Program Monitoring Bizottságának első és második 
pályázati kiírásához kapcsolódóan a tárgyévben 5 hazai társfinanszírozási szerződés 
megkötésére került sor. A harmadik pályázati felhívása kapcsán 2019. januárjában született 
döntés, mely által 44 együttműködési projektből 12 konzorciumban 14 magyar projektrész 
került támogatásra, 39 hazai társfinanszírozásra, illetve 5 uniós forrás megelőlegezésére került 
sor. A kedvezményezettek részére összesen 402,0 millió forint kifizetés történt.  
 
 
Az előirányzatból került finanszírozásra a Széchenyi Programiroda közreműködői 
feladatainak ellátása (97,2 millió forint) és a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás is 
(15,6 millió forint).  
 
 
A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és 2019. évben meghiúsult 110,8 millió forint 
összegű maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára, a 2019. évben 
befolyt bevétel és a fel nem használt támogatás 106,3 millió forint összegben fejezeten belül 
fejezeti kezelésű előirányzat javára került átutalásra. 
 
 
A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
 
 
20.2.3. INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program 
 

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 454,8 335,6 335,6 388,8 388,8 85,5 100,0 
Bevétel 22,3 0,0 0,0 6,4 6,4 28,7 100,0 
Támogatás 93,7 335,6 335,6 334,5 334,5 357,0 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

386,7 – – 47,9 47,9 12,4 100,0 
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  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 335,6   0,0   335,6 
Módosítások kedvezményezettenként -1,1   0,0   -1,1   

− más fejezet központi kezelésű 
előirányzatának 

-1,1   0,0 -1,1   

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 54,3   54,3 0,0 

− maradvány 47,9 47,9 0,0   

− bevétel   6,4 6,4 0,0   
2019. évi módosított előirányzat 388,8 54,3 334,5 

  
 
 

 
 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

335,6   0,0   335,6 0,0   0,0   

Módosítások jogcímenként 53,2 54,3 -1,1 0,0   0,0   
- Fejezeti hatáskörű módosítás 53,2 54,3 -1,1 0,0   0,0   
= Áht. 86. § (6) bekezdés 

szerinti előirányzat törlés 
-1,1 0,0 -1,1 0,0   0,0   

 = maradvány 47,9 47,9 0,0   0,0   0,0   
 = bevétel 6,4 6,4 0,0   0,0   0,0   
2019. évi módosított előirányzat 388,8 54,3 334,5 0,0   0,0   
 
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját fejezeti kezelésű előirányzatra  70,4 0,0 70,4 

 −   más fejezet intézménye 90,7 0,0 90,7 

 −   más fejezet központi kezelésű 
előirányzata  

44,6 0,0 44,6 

 −   egyesület  22,2 0,0 22,2 

 −   nonprofit társaság  105,2 0,0 105,2 

 −   önkormányzat/vagy intézménye  29,5 0,0 29,5 

 −   köztestület  12,7 0,0 12,7 

 −   nemzetközi szervezet  6,6 0,0 6,6 

 −   szövetség  6,9 0,0 6,9 
 Összes kifizetés  388,8 0,0     388,8    
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Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az 
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Programban valamennyi EU 
tagország, illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. 
 
 
A program általános célnak tekinti a résztvevő országok és régiók regionális politikai 
hatékonyságának javítását, a regionális politikák végrehajtásában érdekelt partnerek közötti 
tudás- és tapasztalatcsere elősegítését. A program lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő 
országok intézményei tapasztalatcserét és hálózatfejlesztési projekteket valósítsanak meg. 
A program prioritásai: 
‒ Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció előmozdítása, 
‒ KKV-k versenyképességének fokozása, 
‒ Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása, 
‒ Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság. 

 
 
A költségvetési törvényben e célra 335,6 millió forint állt rendelkezésre. Év közben sor került 
az előző évi 47,9 millió forint maradvány és a Széchenyi Programiroda által visszafizetett 6,4 
millió forint előirányzatosítására, illetve év végén az Áht. 86. § (6) bekezdése alapján 1,1 
millió forint összegű előirányzat törlésre került, így a kiadási előirányzat 388,8 millió forintra 
módosult. 
 
 
Az előirányzat terhére 388,8 millió forint kifizetés valósult meg, az alábbiak szerint: 
 
 
Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program harmadik pályázati 
felhívása során 54 projekt nyert támogatást a 2018. év során, mely 14 hazai projektrészt 
tartalmazott. E projektek hazai társfinanszírozása és megelőlegezése érdekében a tárgyévben 
is folytatódtak a kifizetések. Az INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési 
Program Monitoring Bizottsága 2019. márciusában döntött a negyedik pályázati felhívásról is, 
melyen a támogatott 74 projektből összesen 20 hazai projektrész nyert támogatást.  
A projektek hazai társfinanszírozására, uniós forrás megelőlegezésre 2019. évben összesen 
206,7 millió forint kifizetés történt.  
 
 
Az előirányzatból további 6,5 millió forintot a Program nemzeti hozzájárulására, 60,6 millió 
forintot pedig a Széchenyi Programiroda közreműködői feladatainak a finanszírozására 
fordított a PM.  
 
 
A 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt és a 2019. évben meghiúsult 44,6 millió 
forint maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára, a 2019. évben 
befolyt bevétel és a fel nem használt támogatás 70,4 millió forint összegben fejezeten belül 
fejezeti kezelésű előirányzat javára került átutalásra. 
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20.2.4. INTERACT III Interregionális Együttm űködési Program 
 

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 12,8 11,9 11,9 11,9 11,9 93,0 100,0 
Támogatás 11,4 11,9 11,9 11,9 11,9 104,4 100,0 
Költségvetési 
maradvány 

1,4 – – 0,0 0,0 0,0 – 

 
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 11,9   0,0   11,9 
2019. évi módosított előirányzat 11,9 0,0 11,9 
 

   
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 
(engedé-
lyezett) 

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

11,9   0,0   11,9 0,0   0,0   

2019. évi módosított előirányzat 11,9 0,0 11,9 0,0   0,0   
 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

 −   saját intézmény  0,1    0,0 0,1 

 −   nemzetközi szervezet  11,8    0,0 11,8 
 Összes kifizetés  11,9 0,0      11,9 
 
Az ETE programok célkitűzése keretében a tagállamok közösen határon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki. Az 
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program a hatékony irányításról és 
végrehajtásról szól. Célja, hogy elősegítse az ETE programok minél eredményesebb 
végrehajtását a résztvevők tapasztalatai révén. A Programban valamennyi EU tagország, 
illetve Norvégia és Svájc is részt vesz. 
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A 2019. évben az előirányzat terhére a Programhoz kapcsolódó nemzeti hozzájárulás céljából 
11,8 millió forint, fejezeten belül 0,1 millió forint kifizetés történt. Az előirányzaton év végén 
maradvány nem keletkezett. 
 
26. cím Központi kezelésű előirányzatok 
 
1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 
 
1.1. ÁKK osztalék befizetése 
 
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. a 2018. évi eredménye után 47,3 millió forint 
osztalékot fizetett az állam számára.  
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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

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 498 544,5 793 892,2 -- 566 199,3152 350,681 501,6-431 974,6793 892,2 595 769,8

1. Költségvetési szerv 410 147,7 327 386,4 -- 481 702,5152 350,616 584,561 618,0327 386,4 557 939,5

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

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

01/01  Személyi juttatások 172 592,2 160 019,9 -- 183 492,24 377,23 286,626 633,1160 019,9 194 316,8

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 018,7 31 421,7 -- 36 104,41 791,7415,94 932,231 421,7 38 561,5

01/03  Dologi kiadások 129 002,7 112 618,7 -- 152 272,451 005,78 781,75 084,7112 618,7 177 490,8

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 002,8 2,9 -- 18 914,2----23 304,82,9 23 307,7

01/05  Egyéb működési célú kiadások 6 655,6 1 931,7 -- 44 412,047 992,7-160,0-921,81 931,7 48 842,6

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

02/06  Beruházások 35 836,4 17 684,4 -- 37 360,937 721,14 260,3141,817 684,4 59 807,6

02/07  Felújítások 2 605,8 3 412,2 -- 6 698,67 083,7--2 443,23 412,2 12 939,1

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 433,5 294,9 -- 2 447,82 378,5----294,9 2 673,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 88 396,8 85 051,5 -- 84 496,8--64 917,16 650,185 051,5 156 618,7

88 396,8 85 051,5 -- 84 496,8--64 917,16 650,185 051,5 156 618,7

3. Központi előirányzat -- 381 454,3 -- -------500 242,7381 454,3 -118 788,4

-- 381 454,3 -- -------500 242,7381 454,3 -118 788,4

BEVÉTELEK 98 096,4 58 993,3 -- 101 477,540 234,41 975,1--58 993,3 101 202,8

1. Költségvetési szerv 71 001,5 46 369,1 -- 87 970,340 234,4224,4--46 369,1 86 827,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 22 505,5 12 624,2 -- 13 459,9--1 750,7--12 624,2 14 374,9

3. Központi előirányzat 4 589,4 -- -- 47,3-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 158 853,9 -- -- 174 763,0112 116,262 646,8---- 174 763,0

1. Költségvetési szerv 101 148,1 -- -- 112 116,2112 116,2------ 112 116,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 57 705,8 -- -- 62 646,8--62 646,8---- 62 646,8

TÁMOGATÁSOK 415 994,8 353 444,6 -- 438 245,7--10 662,768 268,1353 444,6 432 375,4

1. Költségvetési szerv 350 114,2 281 017,3 -- 359 803,7--16 360,161 618,0281 017,3 358 995,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 65 880,6 72 427,3 -- 78 442,0---5 697,46 650,172 427,3 73 380,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 27 096,0 -- -- 25 393,0-------- --

1. Költségvetési szerv 27 096,0 -- -- 25 393,0-------- --

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2 709,5 -- -- 1 865,2--1 865,8---- 1 865,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 2 709,5 -- -- 1 865,2--1 865,8---- 1 865,8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7 661,2 -- -- 8 082,8--8 082,8---- 8 082,8

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 7 661,2 -- -- 8 082,8--8 082,8---- 8 082,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 174 762,9 -- -- -- -- -- -- -- 154 457,2
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

Pénzügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 21 391,1 15 891,4 -- 20 222,59 543,41 629,13 047,115 891,4 30 111,0

1 Működési költségvetés 21 357,9 15 072,1 -- 19 973,38 064,52 392,13 044,615 072,1 28 573,3

 / 1 Személyi juttatások 15 713,8 10 520,7 -- 14 857,23 106,52 383,12 562,810 520,7 18 573,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 15 536,4 10 351,7 -- 14 643,3------10 351,7 18 101,4

Külső személyi juttatások 177,4 169,0 -- 213,9------169,0 471,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

3 448,6 2 298,2 -- 2 980,2651,2304,7480,32 298,2 3 734,4

 / 3 Dologi kiadások 1 864,3 2 220,9 -- 1 958,74 161,2-295,71,52 220,9 6 087,9

Készletbeszerzés 1,9 1,7 -- 1,5------1,7 3,5

Kommunikációs szolgáltatások 78,0 52,2 -- 117,4------52,2 221,2

Szolgáltatási kiadások 1 123,6 1 321,2 -- 1 233,3------1 321,2 3 801,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 411,6 488,0 -- 320,6------488,0 762,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 249,2 357,8 -- 285,9------357,8 1 299,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 331,2 32,3 -- 177,2145,6----32,3 177,9

Nemzetközi kötelezettségek 4,3 4,0 -- 4,3------4,0 5,0

Elvonások és befizetések 92,0 -- -- 112,8-------- 112,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 225,9 -- -- 49,0-------- 49,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9,0 28,3 -- 10,5------28,3 10,5

2 Felhalmozási költségvetés 33,2 819,3 -- 249,21 478,9-763,02,5819,3 1 537,7

 / 6 Beruházások 16,4 791,0 -- 229,71 487,7-763,02,5791,0 1 518,2

Immateriális javak beszerzése, létesítése 12,7 164,1 -- 137,9------164,1 662,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- ---------- 2,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 84,8 -- 43,0------84,8 235,0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,2 373,9 -- --------373,9 304,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,5 168,2 -- 48,8------168,2 314,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,8 28,3 -- 19,5-8,8----28,3 19,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

16,8 28,3 -- 19,5------28,3 19,5

BEVÉTELEK 7 508,1 7 570,6 -- 6 062,0374,1-1 936,8--7 570,6 6 007,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 939,8 6 501,9 -- 4 735,4248,0-2 014,5--6 501,9 4 735,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

4 939,8 6 501,9 -- 4 735,4------6 501,9 4 735,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 222,4 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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 felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 222,4 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 406,9 380,0 -- 421,0------380,0 380,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 406,9 380,0 -- 421,0------380,0 380,0

4 Működési bevételek 267,1 270,1 -- 360,9--77,7--270,1 347,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 113,1 120,0 -- 124,6------120,0 123,3

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,2 0,5 -- 0,1------0,5 0,2

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,2 -- -- 0,6-------- 0,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 153,6 149,6 -- 235,6------149,6 224,0

5 Felhalmozási bevételek 0,1 -- -- ---------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 626,1 390,3 -- 501,7111,4----390,3 501,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 626,1 390,3 -- 501,7------390,3 501,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45,7 28,3 -- 43,014,7----28,3 43,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

45,7 28,3 -- 43,0------28,3 43,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 15 054,4 -- -- 9 169,39 169,3------ 9 169,3

8 Maradvány igénybevétele 15 054,4 -- -- 9 169,39 169,3------ 9 169,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 15 054,4 -- -- 9 169,39 169,3------ 9 169,3

Maradvány igénybevétele 15 054,4 -- -- 9 169,39 169,3------ 9 169,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 15 054,4 -- -- 9 169,3-------- 9 169,3

TÁMOGATÁSOK 7 997,9 8 320,8 -- 14 933,8--3 565,93 047,18 320,8 14 933,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 997,9 8 320,8 -- 14 933,8--3 565,93 047,18 320,8 14 933,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 997,9 8 320,8 -- 14 933,8--3 565,93 047,18 320,8 14 933,8

Központi, irányító szervi támogatás 7 997,9 8 320,8 -- 14 933,8--3 565,93 047,18 320,8 14 933,8

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 715,0 -- -- 1 474,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9 169,3 -- -- -- -- -- -- -- 9 942,6

Nemzeti Adó- és Vámhivatal ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )2

KIADÁSOK 217 969,7 209 544,8 -- 252 580,665 017,2-4 853,417 692,3209 544,8 287 400,9

1 Működési költségvetés 194 538,9 196 294,4 -- 241 783,655 261,7-4 651,317 942,3196 294,4 264 847,1

 / 1 Személyi juttatások 116 363,0 117 171,6 -- 124 022,0-4 524,0-15,115 588,5117 171,6 128 221,0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 116 033,3 116 849,9 -- 123 802,7------116 849,9 127 831,8

Külső személyi juttatások 329,7 321,7 -- 219,3------321,7 389,2

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

23 717,6 22 167,9 -- 23 334,8-788,6-2,82 853,822 167,9 24 230,3

 / 3 Dologi kiadások 50 086,6 56 717,2 -- 54 807,921 137,0-4 633,4-500,056 717,2 72 720,8

Készletbeszerzés 3 536,7 4 388,3 -- 4 723,6------4 388,3 5 368,6

Kommunikációs szolgáltatások 21 157,1 20 870,1 -- 24 953,8------20 870,1 33 305,0

Szolgáltatási kiadások 12 151,5 17 265,9 -- 11 457,6------17 265,9 15 738,7
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Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 815,9 135,5 -- 663,0------135,5 715,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 12 425,4 14 057,4 -- 13 009,9------14 057,4 17 593,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,8 2,9 -- 2,8------2,9 2,9

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 2,8 2,9 -- 2,8------2,9 2,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 368,9 234,8 -- 39 616,139 437,3----234,8 39 672,1

Nemzetközi kötelezettségek 23,7 31,8 -- 24,4------31,8 31,9

Elvonások és befizetések 2 789,0 -- -- 34 907,4-------- 34 907,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 381,5 -- -- 4 276,5-------- 4 276,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 174,7 203,0 -- 407,8------203,0 456,3

2 Felhalmozási költségvetés 23 430,8 13 250,4 -- 10 797,09 755,5-202,1-250,013 250,4 22 553,8

 / 6 Beruházások 21 766,2 11 465,6 -- 6 934,84 063,1-202,1-50,011 465,6 15 276,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 897,6 2 938,6 -- 1 894,7------2 938,6 5 576,2

Ingatlanok beszerzése, létesítése 10,0 857,3 -- 15,0------857,3 110,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 11 143,7 4 374,5 -- 1 351,2------4 374,5 3 816,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 087,8 857,6 -- 2 206,6------857,6 2 534,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 627,1 2 437,6 -- 1 467,3------2 437,6 3 239,6

 / 7 Felújítások 1 319,3 1 540,0 -- 1 494,93 432,4---200,01 540,0 4 772,4

Ingatlanok felújítása 1 300,7 1 212,6 -- 1 416,7------1 212,6 3 934,4

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 11,8-------- 11,8

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 18,6 327,4 -- 66,4------327,4 826,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 345,3 244,8 -- 2 367,32 260,0----244,8 2 504,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 2 075,9-------- 2 075,9

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

285,4 244,8 -- 291,4------244,8 428,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 59,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 6 115,0 5 138,7 -- 6 565,1733,3----5 138,7 5 872,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 47,9 -- -- 591,28,8------ 8,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

47,9 -- -- 591,2-------- 8,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 90,3 -- -- 10,210,2------ 10,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

90,3 -- -- 10,2-------- 10,2

3 Közhatalmi bevételek 99,0 91,2 -- 108,0------91,2 91,2

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 99,0 91,2 -- 108,0------91,2 91,2

4 Működési bevételek 5 019,5 4 802,6 -- 4 896,0------4 802,6 4 802,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 205,1 2 430,1 -- 2 167,8------2 430,1 2 430,1

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 884,6 575,4 -- 781,1------575,4 575,4

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21,0 56,5 -- 11,7------56,5 56,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 82,4 56,1 -- 78,5------56,1 56,1
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 / 8 Kamatbevételek -- 0,1 -- --------0,1 0,1

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

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,9 1,1 -- 5,0------1,1 1,1

 / 11 Egyéb működési bevételek 1 825,4 1 683,2 -- 1 851,8------1 683,2 1 683,2

5 Felhalmozási bevételek 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

 / 2 Ingatlanok értékesítése 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 530,3 -- -- 148,2147,7------ 147,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 530,3 -- -- 148,2-------- 147,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 327,9 244,8 -- 811,4566,6----244,8 811,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

327,9 244,8 -- 323,5------244,8 323,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 487,9-------- 487,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 46 687,6 -- -- 64 283,964 283,9------ 64 283,9

8 Maradvány igénybevétele 46 687,6 -- -- 64 283,964 283,9------ 64 283,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 46 687,6 -- -- 64 283,964 283,9------ 64 283,9

Maradvány igénybevétele 46 687,6 -- -- 64 283,964 283,9------ 64 283,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 46 687,6 -- -- 64 283,9-------- 64 283,9

TÁMOGATÁSOK 229 450,9 204 406,1 -- 217 245,0---4 853,417 692,3204 406,1 217 245,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 229 450,9 204 406,1 -- 217 245,0---4 853,417 692,3204 406,1 217 245,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 229 450,9 204 406,1 -- 217 245,0---4 853,417 692,3204 406,1 217 245,0

Központi, irányító szervi támogatás 229 450,9 204 406,1 -- 217 245,0---4 853,417 692,3204 406,1 217 245,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 18 141,0 -- -- 17 464,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 64 283,8 -- -- -- -- -- -- -- 35 513,4

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )5

KIADÁSOK 48 234,4 35 207,0 -- 77 013,635 927,513 129,25 598,435 207,0 89 862,1

1 Működési költségvetés 37 637,0 31 295,3 -- 55 438,811 254,010 305,52 917,731 295,3 55 772,5

 / 1 Személyi juttatások 4 018,2 4 172,4 -- 4 978,0522,1208,6116,24 172,4 5 019,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 4 008,2 4 149,0 -- 4 962,4------4 149,0 5 003,7

Külső személyi juttatások 10,0 23,4 -- 15,6------23,4 15,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

929,3 883,3 -- 1 014,878,636,723,1883,3 1 021,7

 / 3 Dologi kiadások 32 676,1 26 190,4 -- 48 718,69 975,110 060,22 778,426 190,4 49 004,1

Készletbeszerzés 1 160,9 1 256,8 -- 1 669,9------1 256,8 1 675,3

Kommunikációs szolgáltatások 173,4 70,4 -- 283,2------70,4 286,0

Szolgáltatási kiadások 23 063,2 18 611,9 -- 35 662,5------18 611,9 35 903,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 12,5 17,8 -- 9,4------17,8 10,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 8 266,1 6 233,5 -- 11 093,6------6 233,5 11 129,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,4 49,2 -- 727,4678,2----49,2 727,4

Elvonások és befizetések 13,4 5,0 -- 35,8------5,0 35,8
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 44,2 -- 691,6------44,2 691,6

2 Felhalmozási költségvetés 10 597,4 3 911,7 -- 21 574,824 673,52 823,72 680,73 911,7 34 089,6

 / 6 Beruházások 9 667,2 2 423,2 -- 16 863,122 257,42 823,737,52 423,2 27 541,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése 303,6 22,0 -- 561,7------22,0 577,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 5 362,5 659,0 -- 3 664,0------659,0 11 862,7

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 26,2 0,4 -- 36,9------0,4 136,1

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 524,2 1 232,6 -- 9 201,6------1 232,6 9 248,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 450,7 509,2 -- 3 398,9------509,2 5 717,1

 / 7 Felújítások 930,2 1 488,5 -- 4 711,72 416,1--2 643,21 488,5 6 547,8

Ingatlanok felújítása 726,8 1 177,3 -- 3 710,7------1 177,3 5 157,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 6,7 2,6 -- --------2,6 6,5

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 196,7 308,6 -- 1 001,0------308,6 1 384,2

BEVÉTELEK 13 121,2 6 105,4 -- 19 825,213 187,1382,9--6 105,4 19 675,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 822,7 418,9 -- 8 257,17 838,2----418,9 8 257,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 822,7 418,9 -- 8 257,1------418,9 8 257,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 117,6 167,4 -- 5 516,25 348,8----167,4 5 516,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 117,6 167,4 -- 5 516,2------167,4 5 516,2

4 Működési bevételek 6 180,0 5 519,1 -- 6 027,8--359,0--5 519,1 5 878,1

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,4 1,5 -- 7,1------1,5 6,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2 763,8 2 421,9 -- 3 210,3------2 421,9 3 079,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 107,3 1 978,3 -- 1 378,8------1 978,3 1 378,8

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 111,0 1 079,2 -- 1 009,4------1 079,2 1 009,4

 / 8 Kamatbevételek 0,1 20,1 -- --------20,1 --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 126,3 -- -- 179,5-------- 161,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 70,1 18,1 -- 242,7------18,1 242,7

5 Felhalmozási bevételek 0,2 -- -- 24,0--23,9---- 23,9

 / 2 Ingatlanok értékesítése 0,2 -- -- 0,2-------- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 23,8-------- 23,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,7 -- -- 0,10,1------ 0,1

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,7 -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18 100,7 -- -- 22 740,422 740,4------ 22 740,4

8 Maradvány igénybevétele 18 100,7 -- -- 22 740,422 740,4------ 22 740,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 18 100,7 -- -- 22 740,422 740,4------ 22 740,4

Maradvány igénybevétele 18 100,7 -- -- 22 740,422 740,4------ 22 740,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18 100,7 -- -- 22 740,4-------- 22 740,4

TÁMOGATÁSOK 39 752,9 29 101,6 -- 47 446,3--12 746,35 598,429 101,6 47 446,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 39 752,9 29 101,6 -- 47 446,3--12 746,35 598,429 101,6 47 446,3
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 39 752,9 29 101,6 -- 47 446,3--12 746,35 598,429 101,6 47 446,3

Központi, irányító szervi támogatás 39 752,9 29 101,6 -- 47 446,3--12 746,35 598,429 101,6 47 446,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 875,0 -- -- 838,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 22 740,4 -- -- -- -- -- -- -- 12 998,3

Magyar Államkincstár ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )8

KIADÁSOK 120 696,3 64 686,5 -- 129 720,940 816,56 562,935 223,964 686,5 147 289,8

1 Működési költségvetés 115 882,1 61 470,3 -- 115 835,529 348,14 161,235 072,161 470,3 130 051,7

 / 1 Személyi juttatások 35 296,3 27 088,9 -- 38 329,04 621,9615,08 318,327 088,9 40 644,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 34 881,2 26 910,9 -- 38 095,8------26 910,9 40 357,5

Külső személyi juttatások 415,1 178,0 -- 233,2------178,0 286,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

7 668,3 5 802,7 -- 8 512,31 747,560,71 566,05 802,7 9 176,9

 / 3 Dologi kiadások 43 983,7 26 963,3 -- 46 248,215 303,83 645,52 804,826 963,3 48 717,4

Készletbeszerzés 607,3 496,3 -- 758,6------496,3 836,3

Kommunikációs szolgáltatások 8 531,7 5 250,0 -- 10 469,6------5 250,0 11 027,4

Szolgáltatási kiadások 30 089,0 5 201,3 -- 7 862,3------5 201,3 9 165,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 68,8 62,1 -- 74,8------62,1 158,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 686,9 15 953,6 -- 27 082,9------15 953,6 27 530,3

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 000,0 -- -- 18 911,4----23 304,8-- 23 304,8

Egyéb nem intézményi ellátások 27 000,0 -- -- 18 911,4-------- 23 304,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 933,8 1 615,4 -- 3 834,67 674,9-160,0-921,81 615,4 8 208,5

Nemzetközi kötelezettségek 20,9 10,7 -- 3,5------10,7 10,7

Elvonások és befizetések 1 315,9 -- -- 1 255,8-------- 1 255,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 567,3 1 604,3 -- 1 318,4------1 604,3 1 574,0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 7,5-------- 7,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 29,7 0,4 -- 1 249,4------0,4 5 360,5

2 Felhalmozási költségvetés 4 814,2 3 216,2 -- 13 885,411 468,42 401,7151,83 216,2 17 238,1

 / 6 Beruházások 4 386,5 2 810,7 -- 13 332,410 105,92 401,7151,82 810,7 15 470,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 486,5 625,2 -- 5 978,1------625,2 7 262,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 330,4 723,7 -- 209,6------723,7 243,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 291,3 605,0 -- 3 872,5------605,0 4 234,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 363,8 258,5 -- 437,8------258,5 505,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 914,5 598,3 -- 2 834,4------598,3 3 225,1

 / 7 Felújítások 356,3 383,7 -- 492,01 235,2----383,7 1 618,9

Ingatlanok felújítása 288,0 302,1 -- 362,2------302,1 1 231,4

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 25,2-------- 43,4

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 68,3 81,6 -- 104,6------81,6 344,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 71,4 21,8 -- 61,0127,3----21,8 149,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 73,2
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Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

71,4 21,8 -- 61,0------21,8 75,9

BEVÉTELEK 43 084,8 26 181,7 -- 54 077,125 988,41 661,6--26 181,7 53 831,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 203,1 5 244,9 -- 13 557,711 312,9-2 940,3--5 244,9 13 617,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

6 203,1 5 244,9 -- 13 557,7------5 244,9 13 617,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 917,6 -- -- 4 677,45 897,9------ 5 897,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

917,6 -- -- 4 677,4-------- 5 897,9

4 Működési bevételek 33 172,5 20 936,8 -- 35 278,88 143,94 601,9--20 936,8 33 682,6

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,4 -- -- 1,3-------- 0,9

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 4 580,7 2 908,9 -- 7 271,1------2 908,9 6 847,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 72,6 63,0 -- 57,4------63,0 63,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 81,7 66,4 -- 78,2------66,4 66,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 58,2 -- -- 8,5-------- 7,7

 / 11 Egyéb működési bevételek 28 377,9 17 898,5 -- 27 862,3------17 898,5 26 696,8

5 Felhalmozási bevételek 0,2 -- -- 0,2-------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,2 -- -- 0,2-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 666,5 -- -- 232,5235,3------ 235,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 666,5 -- -- 232,5-------- 235,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 124,9 -- -- 330,5398,4------ 398,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

124,9 -- -- 111,8-------- 32,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 218,7-------- 366,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20 221,0 -- -- 14 828,114 828,1------ 14 828,1

8 Maradvány igénybevétele 20 221,0 -- -- 14 828,114 828,1------ 14 828,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 20 221,0 -- -- 14 828,114 828,1------ 14 828,1

Maradvány igénybevétele 20 221,0 -- -- 14 828,114 828,1------ 14 828,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 20 221,0 -- -- 14 828,1-------- 14 828,1

TÁMOGATÁSOK 72 218,6 38 504,8 -- 79 438,3--4 901,335 223,938 504,8 78 630,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 72 218,6 38 504,8 -- 79 438,3--4 901,335 223,938 504,8 78 630,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 72 218,6 38 504,8 -- 79 438,3--4 901,335 223,938 504,8 78 630,0

Központi, irányító szervi támogatás 72 218,6 38 504,8 -- 79 438,3--4 901,335 223,938 504,8 78 630,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 6 224,0 -- -- 5 486,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 14 828,1 -- -- -- -- -- -- -- 18 622,6

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )16

KIADÁSOK 1 856,2 2 056,7 -- 2 164,91 046,0116,756,32 056,7 3 275,7

1 Működési költségvetés 1 856,1 1 862,8 -- 2 164,01 239,0116,756,31 862,8 3 274,8

 / 1 Személyi juttatások 1 200,9 1 066,3 -- 1 306,0650,795,047,31 066,3 1 859,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 189,3 1 061,3 -- 1 300,3------1 061,3 1 844,2

2502



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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

Külső személyi juttatások 11,6 5,0 -- 5,7------5,0 15,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

254,9 269,6 -- 262,3103,016,69,0269,6 398,2

 / 3 Dologi kiadások 392,0 526,9 -- 539,0428,65,1--526,9 960,6

Készletbeszerzés 5,6 11,7 -- 5,8------11,7 14,5

Kommunikációs szolgáltatások 28,5 54,1 -- 125,0------54,1 130,3

Szolgáltatási kiadások 255,4 336,5 -- 280,8------336,5 604,5

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 20,3 7,8 -- 14,3------7,8 16,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 82,2 116,8 -- 113,1------116,8 195,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8,3 -- -- 56,756,7------ 56,7

Elvonások és befizetések 4,3 -- -- 0,9-------- 0,9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 
államháztartáson belülre

4,0 -- -- 54,7-------- 54,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,8-------- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,3-------- 0,3

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 193,9 -- 0,9-193,0----193,9 0,9

 / 6 Beruházások 0,1 193,9 -- 0,9-193,0----193,9 0,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 0,6-------- 0,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,1 152,8 -- 0,1------152,8 0,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- 41,1 -- 0,2------41,1 0,2

BEVÉTELEK 1 172,4 1 372,7 -- 1 440,9-48,5116,7--1 372,7 1 440,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 171,6 1 180,3 -- 1 323,2142,9----1 180,3 1 323,2

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

54,7 -- -- 58,3-------- 58,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 116,9 1 180,3 -- 1 264,9------1 180,3 1 264,9

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- 191,4 -- ---191,4----191,4 --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- 191,4 -- --------191,4 --

4 Működési bevételek 0,8 1,0 -- 117,6--116,6--1,0 117,6

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke -- -- -- 117,5-------- 117,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,8 1,0 -- 0,1------1,0 0,1

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 084,4 -- -- 1 094,51 094,5------ 1 094,5

8 Maradvány igénybevétele 1 084,4 -- -- 1 094,51 094,5------ 1 094,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 084,4 -- -- 1 094,51 094,5------ 1 094,5

Maradvány igénybevétele 1 084,4 -- -- 1 094,51 094,5------ 1 094,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 084,4 -- -- 1 094,5-------- 1 094,5

TÁMOGATÁSOK 693,9 684,0 -- 740,3----56,3684,0 740,3
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8 Központi, irányító szervi támogatás 693,9 684,0 -- 740,3----56,3684,0 740,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 693,9 684,0 -- 740,3----56,3684,0 740,3

Központi, irányító szervi támogatás 693,9 684,0 -- 740,3----56,3684,0 740,3

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 141,0 -- -- 131,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 094,5 -- -- -- -- -- -- -- 1 110,8

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )25

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

Ágazati célelőirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )225

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

Kárrendezési célelőirányzat ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )225 5

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

Függő kár kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )225 5 1

KIADÁSOK 222,6 250,0 -- 249,2--2,1--250,0 252,1

1 Működési költségvetés 222,6 250,0 -- 249,2--2,1--250,0 252,1

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 222,2 250,0 -- 239,1---8,0--250,0 242,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 222,2 250,0 -- 239,1------250,0 242,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 -- -- 10,1--10,1---- 10,1

Elvonások és befizetések 0,4 -- -- 2,1-------- 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 8,0-------- 8,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,3 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

8 Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

Maradvány igénybevétele 0,3 -- -- 2,1--2,1---- 2,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,3 -- -- 2,1-------- 2,1

TÁMOGATÁSOK 224,4 250,0 -- 250,0------250,0 250,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 224,4 250,0 -- 250,0------250,0 250,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 224,4 250,0 -- 250,0------250,0 250,0

Központi, irányító szervi támogatás 224,4 250,0 -- 250,0------250,0 250,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,1 -- -- -- -- -- -- -- 2,9

Járadék kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )225 5 2

KIADÁSOK 3 145,3 3 330,0 -- 3 337,7--35,0--3 330,0 3 365,0

1 Működési költségvetés 3 145,3 3 330,0 -- 3 337,7--35,0--3 330,0 3 365,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 141,4 3 330,0 -- 3 158,7---144,0--3 330,0 3 186,0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 3 141,4 3 330,0 -- 3 158,7------3 330,0 3 186,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,9 -- -- 179,0--179,0---- 179,0

Elvonások és befizetések 3,9 -- -- 35,0-------- 35,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 144,0-------- 144,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,9 -- -- 35,0--35,0---- 35,0
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8 Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- 35,0--35,0---- 35,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- 35,0--35,0---- 35,0

Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- 35,0--35,0---- 35,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,9 -- -- 35,0-------- 35,0

TÁMOGATÁSOK 3 176,4 3 330,0 -- 3 330,0------3 330,0 3 330,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 176,4 3 330,0 -- 3 330,0------3 330,0 3 330,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 176,4 3 330,0 -- 3 330,0------3 330,0 3 330,0

Központi, irányító szervi támogatás 3 176,4 3 330,0 -- 3 330,0------3 330,0 3 330,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 35,0 -- -- -- -- -- -- -- 27,3

Tőkésítésre kifizetés ( 13403 Külkereskedelem )225 5 3

KIADÁSOK 7,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

1 Működési költségvetés 7,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,6 10,0 -- -----10,0--10,0 --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 7,6 10,0 -- --------10,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 10,0--10,0---- 10,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 10,0-------- 10,0

TÁMOGATÁSOK 7,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 7,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

Központi, irányító szervi támogatás 7,6 10,0 -- 10,0------10,0 10,0

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

Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok ( 01112 Kormányzat )225 6

KIADÁSOK -- 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

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

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 0,1 -- -----0,1--0,1 --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 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

TÁMOGATÁSOK -- 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

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

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

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

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez ( 01128 Pénzügyi és költségvetési 
szakigazgatás )

225 7

KIADÁSOK 3,0 3,0 -- 5,8--2,8--3,0 5,8

1 Működési költségvetés 3,0 3,0 -- 5,7--2,7--3,0 5,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 3,0 -- 5,7--2,7--3,0 5,7
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Elvonások és befizetések 2,1 -- -- 1,6-------- 1,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,9 3,0 -- 4,1------3,0 4,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,0 -- -- 3,0--3,0---- 3,0

8 Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 3,0--3,0---- 3,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 3,0--3,0---- 3,0

Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 3,0--3,0---- 3,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,0 -- -- 3,0-------- 3,0

TÁMOGATÁSOK 3,0 3,0 -- 2,8---0,2--3,0 2,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 3,0 3,0 -- 2,8---0,2--3,0 2,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3,0 3,0 -- 2,8---0,2--3,0 2,8

Központi, irányító szervi támogatás 3,0 3,0 -- 2,8---0,2--3,0 2,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Kincstár informatikai stratégiájának végrehajtása ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )225 10

KIADÁSOK -- 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 --

1 Működési költségvetés -- 750,0 -- -----750,0--750,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 750,0 -- -----750,0--750,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 750,0 -- --------750,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 250,0 -- -----2 250,0--2 250,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 2 250,0 -- -----2 250,0--2 250,0 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 2 250,0 -- --------2 250,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 000,0 -- -----3 000,0--3 000,0 --

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

Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó fejlesztések ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )225 11

KIADÁSOK -- 8 300,0 -- --------8 300,0 8 300,0

1 Működési költségvetés -- 7 744,0 -- --------7 744,0 7 744,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 7 744,0 -- --------7 744,0 7 744,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 7 744,0 -- --------7 744,0 7 744,0

2 Felhalmozási költségvetés -- 556,0 -- --------556,0 556,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 556,0 -- --------556,0 556,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 556,0 -- --------556,0 556,0

TÁMOGATÁSOK -- 8 300,0 -- 8 300,0------8 300,0 8 300,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 8 300,0 -- 8 300,0------8 300,0 8 300,0
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 8 300,0 -- 8 300,0------8 300,0 8 300,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 8 300,0 -- 8 300,0------8 300,0 8 300,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 8 300,0

Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -
feldolgozás )

225 12

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

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,1-------- 0,1

BEVÉTELEK 0,1 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,1-------- 0,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének támogatása ( 01124 Költségvetési, államháztartási 
információgyűjtés, -feldolgozás )

225 14

KIADÁSOK -- -- -- 56,5--56,5---- 56,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 56,5--56,5---- 56,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 56,5--56,5---- 56,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 56,5-------- 56,5

BEVÉTELEK -- -- -- 56,5--56,5---- 56,5

4 Működési bevételek -- -- -- 2,1--2,1---- 2,1

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 2,1-------- 2,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 54,4--54,4---- 54,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 54,4-------- 54,4

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

Területfejlesztési feladatok ( X 1231 )425

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

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )425 1

KIADÁSOK 1 449,0 470,6 -- 448,3---22,3--470,6 448,3

1 Működési költségvetés 542,4 463,6 -- 415,8---47,8--463,6 415,8

 / 1 Személyi juttatások -- 36,6 -- -----36,6--36,6 --

Külső személyi juttatások -- 36,6 -- --------36,6 --
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 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 6,4 -- -----6,4--6,4 --

 / 3 Dologi kiadások 9,5 27,6 -- -----27,5--27,6 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 1,4 -- --------1,4 --

Szolgáltatási kiadások 7,5 17,0 -- --------17,0 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2,0 9,2 -- --------9,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 532,9 393,0 -- 415,8--22,7--393,0 415,8

Elvonások és befizetések 1,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 455,5 314,0 -- 341,8------314,0 341,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 76,4 79,0 -- 74,0------79,0 74,0

2 Felhalmozási költségvetés 906,6 7,0 -- 32,5--25,5--7,0 32,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 906,6 7,0 -- 32,5--25,5--7,0 32,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 903,0 6,0 -- 26,5------6,0 26,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3,6 1,0 -- 6,0------1,0 6,0

BEVÉTELEK 30,5 -- -- 16,3--16,3---- 16,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

22,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1,5 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 6,0 -- -- 12,3--12,3---- 12,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6,0 -- -- 12,3-------- 12,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- 4,0--4,0---- 4,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- 4,0-------- 4,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 168,9 -- -- 29,0--29,0---- 29,0

8 Maradvány igénybevétele 168,9 -- -- 29,0--29,0---- 29,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 168,9 -- -- 29,0--29,0---- 29,0

Maradvány igénybevétele 168,9 -- -- 29,0--29,0---- 29,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 168,9 -- -- 29,0-------- 29,0

TÁMOGATÁSOK 1 278,6 470,6 -- 403,0---67,6--470,6 403,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 278,6 470,6 -- 403,0---67,6--470,6 403,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 278,6 470,6 -- 403,0---67,6--470,6 403,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 278,6 470,6 -- 403,0---67,6--470,6 403,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Decentralizált területfejlesztési programok ( 1330 Többcélú fejlesztési programok )425 2

KIADÁSOK 22,2 -- -- 25,2--29,1---- 29,1

1 Működési költségvetés 22,2 -- -- 25,2--29,1---- 29,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 22,2 -- -- 25,2--29,1---- 29,1
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Elvonások és befizetések 11,3 -- -- 1,7-------- 5,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,9 -- -- 23,5-------- 23,5

BEVÉTELEK 18,5 -- -- 27,4--27,4---- 27,4

4 Működési bevételek 4,7 -- -- 5,2--5,2---- 5,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 4,7 -- -- 5,2-------- 5,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13,8 -- -- 22,2--22,2---- 22,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13,8 -- -- 22,2-------- 22,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,4 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

8 Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

Maradvány igénybevétele 5,4 -- -- 1,7--1,7---- 1,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,4 -- -- 1,7-------- 1,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,7 -- -- -- -- -- -- -- 3,9

Pest megyei fejlesztések ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )425 5

KIADÁSOK 16 975,7 25 000,0 -- 28 777,6--23 103,76 650,125 000,0 54 753,8

1 Működési költségvetés 114,0 158,0 -- 579,5--459,3--158,0 617,3

 / 1 Személyi juttatások -- 73,9 -- -----73,9--73,9 --

Külső személyi juttatások -- 73,9 -- --------73,9 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 12,9 -- -----12,9--12,9 --

 / 3 Dologi kiadások -- 23,2 -- -----23,2--23,2 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 4,5 -- --------4,5 --

Szolgáltatási kiadások -- 6,5 -- --------6,5 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 12,2 -- --------12,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 114,0 48,0 -- 579,5--569,3--48,0 617,3

Elvonások és befizetések 27,8 -- -- 482,5-------- 482,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 86,2 48,0 -- 97,0------48,0 134,6

2 Felhalmozási költségvetés 16 861,7 24 842,0 -- 28 198,1--22 644,46 650,124 842,0 54 136,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16 861,7 24 842,0 -- 28 198,1--22 644,46 650,124 842,0 54 136,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14 462,8 16 932,1 -- 22 688,3------16 932,1 38 970,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 398,9 7 909,9 -- 5 509,8------7 909,9 15 166,1

BEVÉTELEK 12,0 -- -- 19,4--19,4---- 19,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 6,0--6,0---- 6,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

4 Működési bevételek 0,2 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 8 Kamatbevételek 0,2 -- -- 0,3-------- 0,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11,8 -- -- 13,1--13,1---- 13,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11,8 -- -- 13,1-------- 13,1
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MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13 071,1 -- -- 25 997,4--25 997,4---- 25 997,4

8 Maradvány igénybevétele 13 071,1 -- -- 25 997,4--25 997,4---- 25 997,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 13 071,1 -- -- 25 997,4--25 997,4---- 25 997,4

Maradvány igénybevétele 13 071,1 -- -- 25 997,4--25 997,4---- 25 997,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13 071,1 -- -- 25 997,4-------- 25 997,4

TÁMOGATÁSOK 29 890,0 25 000,0 -- 28 737,0---2 913,16 650,125 000,0 28 737,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 29 890,0 25 000,0 -- 28 737,0---2 913,16 650,125 000,0 28 737,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 29 890,0 25 000,0 -- 28 737,0---2 913,16 650,125 000,0 28 737,0

Központi, irányító szervi támogatás 29 890,0 25 000,0 -- 28 737,0---2 913,16 650,125 000,0 28 737,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 25 997,4 -- -- -- -- -- -- -- 25 976,2

Nagyvállalati beruházási támogatások ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )525 7

KIADÁSOK 20 483,8 15 000,0 -- 18 551,0--15 133,3--15 000,0 30 133,3

1 Működési költségvetés 393,4 -- -- 266,8--266,8---- 266,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 393,4 -- -- 266,8--266,8---- 266,8

Elvonások és befizetések 393,4 -- -- 266,8-------- 266,8

2 Felhalmozási költségvetés 20 090,4 15 000,0 -- 18 284,2--14 866,5--15 000,0 29 866,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 090,4 15 000,0 -- 18 284,2--14 866,5--15 000,0 29 866,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 20 090,4 15 000,0 -- 18 284,2------15 000,0 29 866,5

BEVÉTELEK -- -- -- 113,5--113,5---- 113,5

4 Működési bevételek -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 8 Kamatbevételek -- -- -- 1,5-------- 1,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 112,0--112,0---- 112,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 112,0-------- 112,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20 493,4 -- -- 15 019,8--15 019,8---- 15 019,8

8 Maradvány igénybevétele 20 493,4 -- -- 15 019,8--15 019,8---- 15 019,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 20 493,4 -- -- 15 019,8--15 019,8---- 15 019,8

Maradvány igénybevétele 20 493,4 -- -- 15 019,8--15 019,8---- 15 019,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 20 493,4 -- -- 15 019,8-------- 15 019,8

TÁMOGATÁSOK 15 010,2 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 15 010,2 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 15 010,2 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

Központi, irányító szervi támogatás 15 010,2 15 000,0 -- 15 000,0------15 000,0 15 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 019,8 -- -- -- -- -- -- -- 11 582,3

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )725

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

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )725 2

KIADÁSOK 437,1 459,9 -- 394,0---65,5--459,9 394,4

1 Működési költségvetés 437,1 459,9 -- 394,0---65,5--459,9 394,4
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 / 3 Dologi kiadások 0,2 0,3 -- 1,0--0,7--0,3 1,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,2 0,3 -- 1,0------0,3 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 436,9 459,6 -- 393,0---66,2--459,6 393,4

Nemzetközi kötelezettségek 356,7 386,1 -- 194,4------386,1 194,5

Elvonások és befizetések 15,8 -- -- 14,7-------- 14,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 49,4-------- 49,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 64,4 73,5 -- 134,5------73,5 134,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 144,6 -- -- 119,3--119,3---- 119,3

8 Maradvány igénybevétele 144,6 -- -- 119,3--119,3---- 119,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 144,6 -- -- 119,3--119,3---- 119,3

Maradvány igénybevétele 144,6 -- -- 119,3--119,3---- 119,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 144,6 -- -- 119,3-------- 119,3

TÁMOGATÁSOK 411,8 459,9 -- 275,1---184,8--459,9 275,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 411,8 459,9 -- 275,1---184,8--459,9 275,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 411,8 459,9 -- 275,1---184,8--459,9 275,1

Központi, irányító szervi támogatás 411,8 459,9 -- 275,1---184,8--459,9 275,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 119,3 -- -- -- -- -- -- -- 0,4

A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése ( 13301 
Gazdaság- és területfejlesztés )

725 3

KIADÁSOK 18 000,0 12 569,5 -- 7 133,4--21 201,5--12 569,5 33 771,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 133,4--145,2---- 145,2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----11,8---- 11,8

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 9,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 2,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 133,4--133,4---- 133,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 133,4-------- 133,4

2 Felhalmozási költségvetés 18 000,0 12 569,5 -- 7 000,0--21 056,3--12 569,5 33 625,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 000,0 12 569,5 -- 7 000,0--21 056,3--12 569,5 33 625,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson belülre

5 000,0 5 000,0 -- --------5 000,0 10 885,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
nyújtása államháztartáson kívülre

13 000,0 7 569,5 -- 7 000,0------7 569,5 14 569,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 8 171,3

BEVÉTELEK 17 958,6 12 569,5 -- 11 654,5------12 569,5 12 569,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 958,6 12 569,5 -- 11 654,5------12 569,5 12 569,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 958,6 12 569,5 -- 11 654,5------12 569,5 12 569,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21 242,9 -- -- 21 201,5--21 201,5---- 21 201,5

8 Maradvány igénybevétele 21 242,9 -- -- 21 201,5--21 201,5---- 21 201,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 21 242,9 -- -- 21 201,5--21 201,5---- 21 201,5

2511



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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 21 242,9 -- -- 21 201,5--21 201,5---- 21 201,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21 242,9 -- -- 21 201,5-------- 21 201,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 21 201,5 -- -- -- -- -- -- -- 25 722,6

Nemzetgazdasági programok ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )725 4

KIADÁSOK 51,6 131,7 -- 104,3---27,1--131,7 104,6

1 Működési költségvetés 51,6 131,7 -- 100,0---31,4--131,7 100,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 51,6 131,7 -- 100,0---31,4--131,7 100,3

Elvonások és befizetések 4,7 -- -- 18,0-------- 18,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,0 -- -- 24,8-------- 24,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44,9 131,7 -- 57,2------131,7 57,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4,3--4,3---- 4,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4,3--4,3---- 4,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 4,3-------- 4,3

BEVÉTELEK 6,6 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 6,6 -- -- 6,6--6,6---- 6,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6,6 -- -- 6,6-------- 6,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7,5 -- -- 60,5--60,5---- 60,5

8 Maradvány igénybevétele 7,5 -- -- 60,5--60,5---- 60,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 7,5 -- -- 60,5--60,5---- 60,5

Maradvány igénybevétele 7,5 -- -- 60,5--60,5---- 60,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7,5 -- -- 60,5-------- 60,5

TÁMOGATÁSOK 98,0 131,7 -- 37,5---94,2--131,7 37,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 98,0 131,7 -- 37,5---94,2--131,7 37,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 98,0 131,7 -- 37,5---94,2--131,7 37,5

Központi, irányító szervi támogatás 98,0 131,7 -- 37,5---94,2--131,7 37,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 60,5 -- -- -- -- -- -- -- 0,3

Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )725 7

KIADÁSOK -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

1 Működési költségvetés -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

Tartalékok -- 200,0 -- --------200,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 200,0 -- -----200,0--200,0 --

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

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása ( 01112 
Kormányzat )

725 8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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 13 866,8 13 800,0 -- 9 266,2--110,0--13 800,0 13 910,0

1 Működési költségvetés 66,8 300,0 -- 385,7--85,7--300,0 385,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 66,8 300,0 -- 385,7--85,7--300,0 385,7

Elvonások és befizetések 66,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 300,0 -- 385,7------300,0 385,7

2 Felhalmozási költségvetés 13 800,0 13 500,0 -- 8 880,5--24,3--13 500,0 13 524,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13 800,0 13 500,0 -- 8 880,5--24,3--13 500,0 13 524,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 13 800,0 13 500,0 -- 8 880,5------13 500,0 13 524,3

BEVÉTELEK -- -- -- 110,0--110,0---- 110,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 60,3--60,3---- 60,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 60,3-------- 60,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 49,7--49,7---- 49,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 49,7-------- 49,7

TÁMOGATÁSOK 13 866,8 13 800,0 -- 13 800,0------13 800,0 13 800,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 13 866,8 13 800,0 -- 13 800,0------13 800,0 13 800,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 13 866,8 13 800,0 -- 13 800,0------13 800,0 13 800,0

Központi, irányító szervi támogatás 13 866,8 13 800,0 -- 13 800,0------13 800,0 13 800,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 4 643,8

Költségvetési előrejelzések pontosságának javítása ( 01112 Kormányzat )725 9

KIADÁSOK 99,4 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 99,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 99,4 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 99,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 99,4 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 99,4 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 99,4 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 99,4 -- -- ---------- --

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

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, 
szociális és jóléti szolgáltatások )

925 1

KIADÁSOK 272,3 272,3 -- 279,8--7,5--272,3 279,8

1 Működési költségvetés 260,3 242,3 -- 276,3--34,0--242,3 276,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 260,3 242,3 -- 276,3--34,0--242,3 276,3

Elvonások és befizetések -- -- -- 2,1-------- 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 260,3 242,3 -- 274,2------242,3 274,2

2 Felhalmozási költségvetés 12,0 30,0 -- 3,5---26,5--30,0 3,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,0 30,0 -- 3,5---26,5--30,0 3,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 12,0 30,0 -- 3,5------30,0 3,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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

BEVÉTELEK 2,1 -- -- 5,4--5,4---- 5,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- 5,4--5,4---- 5,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- 5,4-------- 5,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2,1--2,1---- 2,1

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

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

Maradvány igénybevétele -- -- -- 2,1--2,1---- 2,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 2,1-------- 2,1

TÁMOGATÁSOK 272,3 272,3 -- 272,3------272,3 272,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 272,3 272,3 -- 272,3------272,3 272,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 272,3 272,3 -- 272,3------272,3 272,3

Központi, irányító szervi támogatás 272,3 272,3 -- 272,3------272,3 272,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Munkavédelmi célú támogatás ( 13502 Munkavédelem )925 2

KIADÁSOK -- -- -- ----5,0---- 5,0

1 Működési költségvetés -- -- -- ----5,0---- 5,0

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 5,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,0 -- -- 5,0--5,0---- 5,0

8 Maradvány igénybevétele 5,0 -- -- 5,0--5,0---- 5,0

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

Maradvány igénybevétele 5,0 -- -- 5,0--5,0---- 5,0

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5,0 -- -- -- -- -- -- -- 5,0

Uniós programok árfolyam-különbözete ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

1125 1

KIADÁSOK 2 381,0 200,0 -- 5 818,8--556,8--200,0 756,8

1 Működési költségvetés 2 381,0 200,0 -- 5 818,8--556,8--200,0 756,8

 / 3 Dologi kiadások 191,6 200,0 -- 5 815,1--553,1--200,0 753,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 191,6 200,0 -- 5 815,1------200,0 753,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 189,4 -- -- 3,7--3,7---- 3,7

Elvonások és befizetések 1,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 188,4 -- -- 3,7-------- 3,7

BEVÉTELEK 2 188,4 -- -- 556,8--556,8---- 556,8

4 Működési bevételek 2 188,4 -- -- 556,8--556,8---- 556,8

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 188,4 -- -- 556,8-------- 556,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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 192,6 200,0 -- 5 262,0------200,0 200,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 192,6 200,0 -- 5 262,0------200,0 200,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 192,6 200,0 -- 5 262,0------200,0 200,0

Központi, irányító szervi támogatás 192,6 200,0 -- 5 262,0------200,0 200,0

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

Egyéb, EU által nem térített kiadások ( 10509 Mezőgazdasági, erdő-, hal- és vadgazdálkodási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

1125 2

KIADÁSOK 7 681,8 500,0 -- 8 260,1--7 764,3--500,0 8 264,3

1 Működési költségvetés 7 681,8 500,0 -- 8 260,1--7 764,3--500,0 8 264,3

 / 3 Dologi kiadások 0,3 5,0 -- 0,5---0,3--5,0 4,7

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,3 5,0 -- 0,5------5,0 4,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 681,5 495,0 -- 8 259,6--7 764,6--495,0 8 259,6

Nemzetközi kötelezettségek 7 661,2 495,0 -- 8 243,9------495,0 8 243,9

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20,2 -- -- 15,7-------- 15,7

BEVÉTELEK 2 227,2 -- -- 777,2--777,2---- 777,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 190,0 -- -- 567,0--567,0---- 567,0

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

2 190,0 -- -- 567,0-------- 567,0

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

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 36,8 -- -- 210,1--210,1---- 210,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 36,8 -- -- 210,1-------- 210,1

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

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

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

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,7--4,7---- 4,7

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

TÁMOGATÁSOK 507,6 500,0 -- 1 265,4--765,4--500,0 1 265,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 507,6 500,0 -- 1 265,4--765,4--500,0 1 265,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 507,6 500,0 -- 1 265,4--765,4--500,0 1 265,4

Központi, irányító szervi támogatás 507,6 500,0 -- 1 265,4--765,4--500,0 1 265,4

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 2 709,5 -- -- 1 865,2--1 865,8---- 1 865,8

9 Finanszírozási kiadások 2 709,5 -- -- 1 865,2--1 865,8---- 1 865,8

 / 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 2 709,5 -- -- 1 865,2--1 865,8---- 1 865,8

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 709,5 -- -- 1 865,2--1 865,8---- 1 865,8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7 661,2 -- -- 8 082,8--8 082,8---- 8 082,8

8 Finanszírozási bevételek 7 661,2 -- -- 8 082,8--8 082,8---- 8 082,8

 / 1 Belföldi finanszírozás bevételei 7 661,2 -- -- 8 082,8--8 082,8---- 8 082,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 661,2 -- -- 8 082,8--8 082,8---- 8 082,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,7 -- -- -- -- -- -- -- 4,8

Európai uniós fejlesztési programok ( X 1231 )2025

Európai Területi Együttműködés (2014-2020) ( X 1231 )2025 2

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

Duna Transznacionális Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )2025 2 1

KIADÁSOK 2 173,2 600,0 -- 646,1--46,1--600,0 646,1

1 Működési költségvetés 2 157,1 592,3 -- 637,7--45,4--592,3 637,7

 / 3 Dologi kiadások 0,6 0,6 -- 1,5--0,9--0,6 1,5

Szolgáltatási kiadások 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,5 0,6 -- 1,4------0,6 1,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 156,5 591,7 -- 636,2--44,5--591,7 636,2

Nemzetközi kötelezettségek 29,5 31,6 -- 63,8------31,6 63,8

Elvonások és befizetések 1 707,1 -- -- 6,9-------- 6,9

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

152,6 244,7 -- 141,3------244,7 141,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 85,7 127,4 -- 242,5------127,4 242,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 181,6 188,0 -- 181,7------188,0 181,7

2 Felhalmozási költségvetés 16,1 7,7 -- 8,4--0,7--7,7 8,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16,1 7,7 -- 8,4--0,7--7,7 8,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8,9 2,8 -- 3,2------2,8 3,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7,2 4,9 -- 5,2------4,9 5,2

BEVÉTELEK 19,7 54,7 -- 94,1--39,4--54,7 94,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4,0 54,7 -- 80,9--26,2--54,7 80,9

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

4,0 54,7 -- 75,4------54,7 75,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 5,5-------- 5,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 0,3-------- 0,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 14,2 -- -- 12,2--12,2---- 12,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 14,2 -- -- 12,2-------- 12,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 0,7-------- 0,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 747,5 -- -- 6,9--6,9---- 6,9

8 Maradvány igénybevétele 1 747,5 -- -- 6,9--6,9---- 6,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 747,5 -- -- 6,9--6,9---- 6,9

Maradvány igénybevétele 1 747,5 -- -- 6,9--6,9---- 6,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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 1 747,5 -- -- 6,9-------- 6,9

TÁMOGATÁSOK 412,9 545,3 -- 545,1---0,2--545,3 545,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 412,9 545,3 -- 545,1---0,2--545,3 545,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 412,9 545,3 -- 545,1---0,2--545,3 545,1

Központi, irányító szervi támogatás 412,9 545,3 -- 545,1---0,2--545,3 545,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )2025 2 2

KIADÁSOK 656,8 606,9 -- 731,9--125,0--606,9 731,9

1 Működési költségvetés 643,6 593,6 -- 717,3--123,7--593,6 717,3

 / 3 Dologi kiadások 1,0 1,8 -- 1,9--0,1--1,8 1,9

Szolgáltatási kiadások -- 0,2 -- 0,1------0,2 0,1

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 642,6 591,8 -- 715,4--123,6--591,8 715,4

Nemzetközi kötelezettségek 15,3 15,4 -- 15,5------15,4 15,5

Elvonások és befizetések 301,2 -- -- 110,8-------- 110,8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

29,1 71,4 -- 110,3------71,4 110,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 96,8 140,7 -- 228,0------140,7 228,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

-- 53,6 -- --------53,6 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 200,2 310,7 -- 250,8------310,7 250,8

2 Felhalmozási költségvetés 13,2 13,3 -- 14,6--1,3--13,3 14,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,2 13,3 -- 14,6--1,3--13,3 14,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 8,1 4,3 -- 5,1------4,3 5,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5,1 9,0 -- 9,5------9,0 9,5

BEVÉTELEK 19,5 -- -- 15,8--15,8---- 15,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1,7--1,7---- 1,7

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-- -- -- 1,1-------- 1,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 18,0 -- -- 13,5--13,5---- 13,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 18,0 -- -- 13,5-------- 13,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 0,6-------- 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 424,2 -- -- 110,8--110,8---- 110,8

8 Maradvány igénybevétele 424,2 -- -- 110,8--110,8---- 110,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 424,2 -- -- 110,8--110,8---- 110,8

Maradvány igénybevétele 424,2 -- -- 110,8--110,8---- 110,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 424,2 -- -- 110,8-------- 110,8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  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 323,9 606,9 -- 605,3---1,6--606,9 605,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 323,9 606,9 -- 605,3---1,6--606,9 605,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 323,9 606,9 -- 605,3---1,6--606,9 605,3

Központi, irányító szervi támogatás 323,9 606,9 -- 605,3---1,6--606,9 605,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 110,8 -- -- -- -- -- -- -- --

INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )2025 2 3

KIADÁSOK 454,8 335,6 -- 388,8--53,2--335,6 388,8

1 Működési költségvetés 452,6 328,9 -- 385,1--56,3--328,9 385,1

 / 3 Dologi kiadások 0,1 1,1 -- 0,6---0,4--1,1 0,6

Szolgáltatási kiadások -- 0,1 -- --------0,1 --

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

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 452,5 327,8 -- 384,5--56,7--327,8 384,5

Nemzetközi kötelezettségek 6,4 6,4 -- 6,5------6,4 6,5

Elvonások és befizetések 338,9 -- -- 44,6-------- 44,6

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

14,4 124,0 -- 67,9------124,0 67,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 39,1 54,2 -- 122,4------54,2 122,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 53,7 143,2 -- 143,1------143,2 143,1

2 Felhalmozási költségvetés 2,2 6,7 -- 3,7---3,1--6,7 3,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,2 6,7 -- 3,7---3,1--6,7 3,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1,7 -- --------1,7 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,2 5,0 -- 3,7------5,0 3,7

BEVÉTELEK 22,3 -- -- 6,4--6,4---- 6,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 20,8 -- -- 6,1--6,1---- 6,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 20,8 -- -- 6,1-------- 6,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 0,3--0,3---- 0,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,5 -- -- 0,3-------- 0,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 386,7 -- -- 47,9--47,9---- 47,9

8 Maradvány igénybevétele 386,7 -- -- 47,9--47,9---- 47,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 386,7 -- -- 47,9--47,9---- 47,9

Maradvány igénybevétele 386,7 -- -- 47,9--47,9---- 47,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 386,7 -- -- 47,9-------- 47,9

TÁMOGATÁSOK 93,7 335,6 -- 334,5---1,1--335,6 334,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 93,7 335,6 -- 334,5---1,1--335,6 334,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 93,7 335,6 -- 334,5---1,1--335,6 334,5

Központi, irányító szervi támogatás 93,7 335,6 -- 334,5---1,1--335,6 334,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 47,9 -- -- -- -- -- -- -- --

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )2025 2 4

KIADÁSOK 12,8 11,9 -- 11,9------11,9 11,9
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XV.  fejezet
millió forintban

2018. évi 
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2019. évi 
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2019. évi 
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módosítás
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés 12,8 11,9 -- 11,9------11,9 11,9

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- ---------- --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12,7 11,9 -- 11,9------11,9 11,9

Nemzetközi kötelezettségek 11,3 11,9 -- 11,8------11,9 11,8

Elvonások és befizetések 1,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 1,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 11,4 11,9 -- 11,9------11,9 11,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 11,4 11,9 -- 11,9------11,9 11,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11,4 11,9 -- 11,9------11,9 11,9

Központi, irányító szervi támogatás 11,4 11,9 -- 11,9------11,9 11,9

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

Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )26

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )126

ÁKK osztalék befizetése ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )126 1

BEVÉTELEK 89,4 -- -- 47,3-------- --

4 Működési bevételek 89,4 -- -- 47,3-------- --

 / 4 Tulajdonosi bevételek 89,4 -- -- 47,3-------- --

Részvények értékesítéséből származó bevétel ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )126 6

BEVÉTELEK 4 500,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 183,0 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 183,0 -- -- ---------- --

5 Felhalmozási bevételek 4 317,0 -- -- ---------- --

 / 4 Részesedések értékesítése 4 317,0 -- -- ---------- --

Rendkívüli kormányzati intézkedések ( 16019 Nem bontott előirányzatok )226 1

KIADÁSOK -- 165 000,0 -- -------164 980,1165 000,0 19,9

1 Működési költségvetés -- 165 000,0 -- -------164 980,1165 000,0 19,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 165 000,0 -- -------164 980,1165 000,0 19,9

Tartalékok -- 165 000,0 -- --------165 000,0 19,9

Országvédelmi Alap ( 16019 Nem bontott előirányzatok )226 2

KIADÁSOK -- 60 000,0 -- -------60 000,060 000,0 --

1 Működési költségvetés -- 60 000,0 -- -------60 000,060 000,0 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2019. évi 

teljesítés

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 60 000,0 -- -------60 000,060 000,0 --

Tartalékok -- 60 000,0 -- --------60 000,0 --

Céltartalékok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )226 3

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja ( 01112 Kormányzat )226 3 1

KIADÁSOK -- 16 705,2 -- -------15 191,716 705,2 1 513,5

1 Működési költségvetés -- 16 705,2 -- -------15 191,716 705,2 1 513,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 16 705,2 -- -------15 191,716 705,2 1 513,5

Tartalékok -- 16 705,2 -- --------16 705,2 1 513,5

Különféle kifizetések ( 01112 Kormányzat )226 3 2

KIADÁSOK -- 1 300,0 -- -------3 215,71 300,0 -1 915,7

1 Működési költségvetés -- 1 300,0 -- -------3 215,71 300,0 -1 915,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 300,0 -- -------3 215,71 300,0 -1 915,7

Tartalékok -- 1 300,0 -- --------1 300,0 -1 915,7

Ágazati életpályák és bérintézkedések ( 01112 Kormányzat )226 3 3

KIADÁSOK -- 78 449,1 -- -------202 272,078 449,1 -123 822,9

1 Működési költségvetés -- 78 449,1 -- -------202 272,078 449,1 -123 822,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 78 449,1 -- -------202 272,078 449,1 -123 822,9

Tartalékok -- 78 449,1 -- --------78 449,1 -123 822,9

Közszolgáltatások fejlesztése ( 05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )226 3 5

KIADÁSOK -- 40 000,0 -- -------40 000,040 000,0 --

1 Működési költségvetés -- 40 000,0 -- -------40 000,040 000,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 40 000,0 -- -------40 000,040 000,0 --

Tartalékok -- 40 000,0 -- --------40 000,0 --

Beruházás Előkészítési Alap ( 16019 Nem bontott előirányzatok )226 4

KIADÁSOK -- 20 000,0 -- -------14 583,220 000,0 5 416,8

2 Felhalmozási költségvetés -- 20 000,0 -- -------14 583,220 000,0 5 416,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 20 000,0 -- -------14 583,220 000,0 5 416,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 20 000,0 -- --------20 000,0 5 416,8
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

25/02/12/00 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 
támogatása (340473)

Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány 
előirányzatosítása érdekében került megnyitásra.

25/02/14/00 Kezelőszemélyzet nélküli automaták bekötésének 
támogatása (360328)

Új elem

Indoklás: Az Ávr. 38. § (a) pontja alapján került megnyitásra.

25/04/02/00 Decentralizált területfejlesztési programok 
(258312)

Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány és a 
követelésekből származó bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került 
megnyitásra.

25/09/02/00 Munkavédelmi célú támogatás (355284) Új elem

Indoklás: Előző évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
előirányzatosítása érdekében került megnyitásra.

26/01/01/00 ÁKK osztalék befizetése (355195) Új elem

Indoklás: Év közben befolyt osztalék bevétel miatt, a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 8. § (1) bekezdése alapján új központi 
kezelésű előirányzat került létrehozásra.
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Cím 
szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XV.  fejezet

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 160 9001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 11 700 0002

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

143 294 2178

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 288 910 24019

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

15 705 105 0151 989

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

972 723 569102

I.  besorolási osztály összesen 48 093 960 0218 568

II.  besorolási osztály összesen 12 332 104 0823 462

III.  besorolási osztály összesen 839 484 661362

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

1 789 844 365227

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

3 657 910 797629

hivatali főtanácsos I. 2 267 259 813399

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

8 559 809 3481 846

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 4 523 547 4041 252

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

99 228 810 73218 867

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 147 293 1867

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

889 916 25487

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 352 123 80866

A, B fizetési osztály összesen 871 512 436224

C, D fizetési osztály összesen 1 471 239 223333

E - J fizetési osztály összesen 642 319 706120

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 4 374 404 613837

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

37 034 9573

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

601 913 49361

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

3 925 924 747515

I.  besorolási osztály összesen 13 301 330 2712 151

II.  besorolási osztály összesen 8 740 444 7082 043

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 26 606 648 1764 773

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 827 570 484355

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 208 343 612236

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

837 192 899324

ösztöndíjas foglalkoztatott 2 895 0681
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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

XV.  fejezet

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 4 876 002 063916

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 135 085 865 58425 393

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

025 423

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 027 451

Üres álláshelyek száma az időszak végén 02 258

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 01 904

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

025 393

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

1 043 142 744214

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 01 393
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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

XV.  fejezet

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 160 9001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 11 700 0002

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

108 720 1176

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 166 956 94011

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

2 504 832 681242

I.  besorolási osztály összesen 1 276 613 181183

II.  besorolási osztály összesen 47 413 64412

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

1 333 526 886173

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

2 187 006 358409

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

1 060 439 652229

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 631 662 600167

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

9 372 029 2591 436

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

316 637 15629

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

46 074 1819

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 362 711 33738

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 9 734 740 5961 474

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 502

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 707

Üres álláshelyek száma az időszak végén 93

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 32

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 474

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

382 817 98767

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 83

2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

8 784 530 8221 198

NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-
helyettes

972 723 569102

I.  besorolási osztály összesen 43 667 297 8957 550

II.  besorolási osztály összesen 11 648 835 3573 218

III.  besorolási osztály összesen 741 290 195319

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

65 814 677 83812 387
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szám

Al-
cím 
szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport
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személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XV.  fejezet

országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-
helyettes, NAV szakfőigazgató

37 034 9573

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV 
főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, 
főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető

601 913 49361

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

3 925 924 747515

I.  besorolási osztály összesen 13 301 330 2712 151

II.  besorolási osztály összesen 8 740 444 7082 043

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 26 606 648 1764 773

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

771 327 396304

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 771 327 396304

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 93 192 653 41017 464

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

17 303

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 18 612

Üres álláshelyek száma az időszak végén 1 998

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 1 849

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

17 464

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 1 310

5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 147 293 1867

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

889 916 25487

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 352 123 80866

A, B fizetési osztály összesen 871 512 436224

C, D fizetési osztály összesen 1 471 239 223333

E - J fizetési osztály összesen 642 319 706120

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 4 374 404 613837

ösztöndíjas foglalkoztatott 2 895 0681

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 2 895 0681

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 4 377 299 681838

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

837

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 841

Üres álláshelyek száma az időszak végén 35

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 23

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

838

8 Magyar Államkincstár

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

16 574 1001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 91 633 2006
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XV.  fejezet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

4 267 461 917535

I.  besorolási osztály összesen 3 150 048 945835

II.  besorolási osztály összesen 635 855 081232

III.  besorolási osztály összesen 98 194 46643

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

400 459 41247

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

1 294 248 194194

hivatali főtanácsos I. 2 107 470 614372

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

7 265 013 6751 569

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 3 868 204 7221 079

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

23 195 164 3264 913

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 510 933 328326

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 162 269 431227

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

65 865 50320

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 3 739 068 262573

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 26 934 232 5885 486

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

5 647

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 6 138

Üres álláshelyek száma az időszak végén 128

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

5 486

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

153 009 24551

16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

18 000 0001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 30 320 1002

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

148 279 59514

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

55 858 0677

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

176 656 24526

hivatali főtanácsos I. 159 789 19927

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

234 356 02148

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 23 680 0826

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

846 939 309131

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 846 939 309131

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

134
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XV.  fejezet

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 153

Üres álláshelyek száma az időszak végén 4

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

131

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

507 315 51296
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